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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.10.2022 

 
 
 
 
        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 26, 1 consilier este absent (dl.Vasile Marian). 
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian, Diaconu Răzvan si Florescu 
Marinel, 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 07.10.2022. 
       Prin Dispoziţia nr.9508/05.10.2022,  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 07.10.2022, 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 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2022 

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

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

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-6 , în vederea depunerii pentru 
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finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – 
VALUL RENOVĂRII 

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-7, în vederea depunerii pentru 
finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – 
VALUL RENOVĂRII 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Liceul Matei Basarab - corp de cladire 
C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala gimnaziala Elena Farago - corp 
de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Gradinita cu PP Petrache Poenaru - 
corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala gimnaziala Decebal - corp de 
cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Colegiul național Gheorghe Chitu - 
corp de cladire C 2, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Colegiul Național Carol I - corp de 
cladire C13, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

13. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului  ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala Gimnaziala Mihai Viteazu - corp 
de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 
 
Punctele 5 şi 6 sunt retrase de pe ordinea de zi. Vă supun la vot ordinea de zi aşa cum 

a fost comunicată, cu modificările prezentate. Cine este pentru? 
      Dl. Consilier Local Florescu 
      Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
      Ordinea de zi a fost votată unanimitate de voturi . 
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Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din data de 07.10.2022, 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 Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2022 

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

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

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Liceul Matei Basarab - corp de cladire 
C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala gimnaziala Elena Farago - 
corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Gradinita cu PP Petrache Poenaru - 
corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala gimnaziala Decebal - corp de 
cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Colegiul național Gheorghe Chitu - 
corp de cladire C 2, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Colegiul Național Carol I - corp de 
cladire C13, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 



 

Sed extraord.07.10.2022                                                        4                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului  ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala Gimnaziala Mihai Viteazu - 
corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
M-ar interesa şi pe mine, până la urmă, că în şedinţa de comisie nu a ştiut să mi se 

răspundă la întrebare, care ar fi circuitul acestor bani pentru festivalul acesta, pentru 
concertul acesta de artist şi suma asta este foarte mare. Considerăm că este iar o risipă 
inutilă de bani din bugetul local şi eu nu înţeleg cu ce vine firma asta, Big Events 
Company, pe masă, adică noi trebuie să plătim cazarea pentru 350 de oameni. Am văzut 
acolo, în nota de fundamentare, că trebuie să plătim şi onorariile artiştilor, drepturi de 
autor, ş.a.m.d. Până la urmă, de ce avem nevoie de o colaborare cu această firmă, dacă 
noi suportăm toate cheltuielile, pentru că aşa reiese din nota de fundamentare. Şi voiam 
să mai atrag atenţia în ceea ce priveşte câteva aspecte legate de această companie. Am 
văzut că este o companie de casă a Primăriei Mangalia, iar cifra lor de afaceri de anul 
trecut, practic, este obţinută, 90% din concertul organizat la Craiova anul trecut. Deci, 
practic, este o firmă care lucrează cu Primăria Mangalia şi Primăria Craiova şi cam altceva 
nu facturează. Ceea ce, pentru mine, cel puţin, generează semne de întrebare, acesta fiind 
şi motivul pentru care grupul USR va vota împotrivă. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Sas: 
Aceeaşi părere o am şi eu, nişte bani cheltuiţi inutil, din nou fără fundamentare, la 

fel cum a fost şi cazul festivalului Intencity şi pe această cale, deşi am solicitat şi în şedinţa 
ordinară şi, până acum, nu am primit niciun răspuns, vreau să ştiu, în calitate de consilier 
local şi cred că orice cetăţean al municipiului Craiova trebuie să ştie câţi bani a încasat 
municipiul Craiova din festivalul Intencity. Ştim că a cheltuit 21,8 milioane lei, fără 
gazonul de la Stadion, dar cât a încasat? Am rugămintea să mi se răspundă, fie în şedinţa 
de consiliu local, fie printr-un răspuns scris, dacă nimeni nu ştie să răspundă la această 
întrebare acum. Este o săptămână de la şedinţa ordinară şi nu am primit acest răspuns. 
Mulţumesc! Mă voi abţine la punctul 1 de pe ordinea de zi.  

Dl. Preşedinte: 
Dl. Sas, întrebările dvs. îşi regăsesc răspunsuri în bugetul pe care l-am votat 

săptămâna trecută, dar, mă rog, dacă vreţi ajutor în a citi un buget, vă stau la dispoziţie.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Chiar vreau acest ajutor. Nu este nevoie să-mi arătaţi dvs., dvs. întâi să învăţaţi să 

vorbiţi, şi, după aceea, să daţi lecţii de buget, dl. preşedinte! 
Dl. Preşedinte: 
Dvs. aveţi idei puţine şi fixe, bineînţeles! 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Am zis şi la comisie, un alt lucru pe care nu-l înţeleg, în ceea ce priveşte rectificarea 

bugetară este urgenţa cu care s-a pus pe ordinea de zi. Poate am înţeles partea cu plata 
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recenzorilor, dar pentru festival cred că puteam să aşteptăm şedinţa de la sfârşitul lunii, 
unde puteam să discutăm mai pe îndelete. 

D-na Viceprimar Filip: 
Eventual, în decembrie. 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Cât priveşte organizarea festivalului , sunt foarte, foarte mulţi bani. Puteam să 

facem mult mai multe lucruri importante pentru oraş. A început renovarea locurilor de 
joacă, sunt câteva deocamdată. Putem să facem cu banii aceştia, în loc să organizăm un 
festival, să renovăm o bună parte din locurile de joacă din Craiova. Oamenii s-au bucurat 
că sunt două locuri de joacă noi în Craiova, dar celelalte, ştiţi şi dvs. foarte bine că sunt 
în ultimul hal. Adică, copiii îşi pun chiar viaţa în pericol mergând la acele locuri de joacă. 
Decât festival, mai bine făceam locurile astea. Şi mai sunt şi altele, e o listă lungă. 

D-na Viceprimar Filip: 
Vreau să răspund eu colegilor. Festivalul era prins în proiectul „Craiova muzicală” 

din acest an şi este pe grupa mare de investiţii a Craiovei în imagini. Vreau să vă săun că, 
dacă vi se pare foarte mult, în lista de artişti care vor fi premiaţi, dacă luai numai doi din 
ei, atâta costau. Însă acest festival este o premieră a marilor artişti naţionali, pe bază de 
sondaje realizate de instituţii specializate şi am avut prilejul să îl desfăşurăm la Craiova 
atât în 2019, cât şi în 2021. El se va desfăşura pe 11 noiembrie, este o îmbinare plăcută 
între aprinderea beculeţelor de Crăciun, pentru că, indiferent cum trăim, toată lumea 
serbează Crăciunul, craiovenii sunt şi cu situaţie materială foarte bună, şi cu situaţie 
materială mai puţin bună. Avem grijă de toţi prin subvenţii la căldură, prin subvenţia 
biletelor  pentru mers la şcoală a copiilor, prin asigurarea tuturor facilităţilor pe care le 
facem, însă craioveni sunt atât cu situaţie mai slabă, care doresc să meargă la spectacol, 
atât ei, cât şi copiii lor, un spectacol gratuit, cât şi cei cu posibilităţi doresc să vină în 
Craiova, în oraşul lor, un astfel de spectacol. El era prins în planul nostru, Craiova 
muzicală, şi de promovare a Craiovei. Pe lângă acest lucru, vreau să vă spun că firma 
Global care are sub contract toţi marii artişti ai României, are sub contract şi toţi marii 
influenceri ai României, care vor fi prezenţi la festival, şi, dacă vreţi să facem un calcul 
estimativ, costurile pentru promovare pe care le au oraşele pe care mereu ni le daţi 
exemplu şi care plătesc 40 mii euro pe un minut, la o televiziune naţională, pe noi nu ne 
costă atât şi se va vorbi peste tot.  

Deci, indiferent de situaţia în care ne aflăm, doamna Primar nu a venit nici în primul 
mandat, nici în acesta, să se plângă că nu are bani. În situaţia în care suntem şi, cum spune 
dl. Cosmin teodorescu, poate trebuiau altele, locurile de joacă se schimbă pe rând nu din 
lipsă de bani , este bugetat, ci asta este capacitatea firmei de a livra elemente de locuri de 
joacă, este un acord cadru pe patru ani . Primul subsecvent pe anul acesta are 7 sau 9 
poziţii  însă asta este capacitatea de livrare a firmei de echipamente. Îmediat cum se 
încheie anul, în anul următor încheiem un alt contract subsecvent, deci nu din lipsă de 
bani. Nu ne-am plâns de bani sub nicio formă, astfel încât în Craiova, poate nu ştiţi, s-au 
asfaltat peste 100 de străzi. Arătaţi-mi un mandat al unui primar, când s-a asfaltat această 
cifră. Şi continuăm. În Craiova se introduce canalizare pe fonduri europene, nu introduce 
Primăria canalizarea. Deci toate lucrurile sunt în grafic. Dar un concert în jurul 
Crăciunului merită toţi craiovenii: şi cei cu posibilităţi, şi cei fără posibilităţi. Şi asta duce 
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la imaginea Craiovei, fără a plăti foarte mult. Lucrul de care vă spunem noi, din nou vine 
toată lumea în Craiova să vadă acest concert, pentru că, deocamdată, suntem primii 
anunţaţi. Cred că, deja, imediat cum vor apărea numele premiate , o să vedeţi ce o să fie 
în Craiova.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dacă se poate o intervenţie, că, totuşi, d-na primar... 
Dl. Preşedinte: 
Aţi pus nişte întrebări. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu mi-a răspuns. D-na viceprimar, foarte frumos expoze-ul dvs., însă nu ne-aţi spus 

nimic, practic. Eu v-am întrebat punctual de ce trebuie să ne asociem cu această firmă. 
După ce că plătim totul, cu ce vine firma asta, Big Events Company, pe masă? Acest 
cetăţean, dl. Carabelea,... 

D-na Viceprimar Filip: 
O să-i răspund d-lui Teodorescu. Din greşeală, am uitat să-i răspund de ce este 

această grabă. Graba a fost ca să alocăm şi banii pentru recensământ, dar să pornească 
achiziţia de scenografie. Pentru că noi trebuie să ne ocupăm de achiziţia, conform 
legislaţiei în vigoare, pentru stenotehnică. Artiştii pe care îi premiază această gală sunt 
sub contract cu Global ... 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Lăsaţi că puteam să colaborăm, cum s-a colaborat la celălalt festival şi putea să 

contracteze direct Filarmonica Oltenia artiştii. 
D-na Viceprimar Filip: 
Nu înţelegeţi că artiştii premiaţi , sunt sub contract cu această firmă? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Mă bucur că a ridicat problema la fileu d-na viceprimar, legat de luminiţele de 

Crăciun care o să se aprindă pe 11 noiembrie.  
D-na Viceprimar Filip: 
Păi mai avem o şedinţă ordinară înainte de 11 noiembrie, şi asta este extraordinară.   
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să vă opriţi că aţi vorbit destul. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
E dreptul meu să vorbesc în şedinţa de consiliu. 
Dl. Preşedinte: 
Este dreptul dvs. să vorbiţi, dar nu pe lângă subiect.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dar nu vorbesc pe lângă subiect, vorbesc de Ordonanţa de Urgenţă care s-a dat şi 

ştiţi foarte bine că este plafonat 85% din preţul din cât s-a consumat anul trecut.  
Dl. Preşedinte: 
Tăiaţi microfonul. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dacă mă mai tăiaţi o singură dată, chiar că o să vin acolo, şi o să vorbesc acolo non 

stop.  
Dl. Preşedinte: 
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Încălcaţi regulamentul şi noi suntem acum la un punct pe ordinea de zi. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Să ne spună d-na viceprimar fluxul banilor cu această Big Events. Deci banii de la 

Filarmonică se dau către Big Events? Cum funcţionează? 
Dl. Consilier Local Sas: 
Şi cu Intencity să ne spuneţi ce aţi făcut cu banii. Cât aţi încasat? 
D-na Viceprimar Filip: 
Dl. Sas, exact ce v-a răspuns colegul meu, Dindirică, citiţi bugetul de luna trecută, 

că nu suntem obligaţi să vă explicăm. Acolo aveţi sumele şi cu cheltuielile, şi cu 
încasările. Nici eu nu sunt de specialitate, veniţi la directorul economic al primăriei care 
vă stă la dispoziţie. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Citiţi-mi dvs. Nu vin, îmi răspundeţi scris sau mi-l citiţi acum, dacă eu nu ştiu să 

citesc. 
D-na Viceprimar Filip: 
Nu am bugetul de luna trecută la îndemână. Nu cred că trebuie să vă citesc eu ceva, 

că dvs. ştiţi să citiţi.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Dacă vorbiţi dvs. de citit şi de lecţii de dicţie, aveţi chiar o problemă. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie! 

      Dl. Consilier Local Florescu 
      Votez  împotrivă. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi 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 – 1.106.847 mii lei (690.140 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 416.707 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.125.502 mii lei (690.140 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 435.362 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: 
- - 15 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

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

- 6 voturi „împotrivă” (Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Florescu Marinel.) 
- 5 „abţineri” (Ungureanu Adriana, Voicinovschi Romeo, Sas Teodor, Corâţu 
Cosmin, Georgel Enescu)  
 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie! 

        Dl. Consilier Local Florescu 
        Votez pentru. 
       Dl. Viceprimar Diaconu: 
       Votez pentru. 
       Dl. Preşedinte: 
       Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2022, după 
cum urmează: 
a)  total venituri – 221.157,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 179.165,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 41.992,00 
mii lei); 

b) total cheltuieli – 232.586,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 187.733,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
44.853,00 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.36/2022. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
-  25 de voturi „pentru” (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  
Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  
Drăgoescu Cezar, Săuleanu Lucian Bernd, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, 
Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, 
Teodorescu Nicu Cosmin) 

-  1 abţinere (Ungureanu Adriana). 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 

al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş vrea să continuăm discuţiile. Până la urmă, să ni se spună şi nouă circuitul 

banilor. Banii aceştia un milion trei sute de mii, îi dăm câtre firma Big Events, care are 
contracte doar cu Primăria Craiova şi Primăria Mangalia? Să ştim şi noi. 

Dl. Preşedinte: 
Vă va veni un răspuns. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Vreau să mi se consemneze şi mie votul împotrivă la primul punct, că am votat 

greşit din păcate. Am votat pentru şi este împotrivă.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Eu zic să faceţi fizic şedinţele acestea, că sunt o bătaie de joc. Şi totuşi, vorbim de 

bugetul Craiovei, de 200 milioane de euro. Haideţi, spuneţi, dl. preşedinte: Taie-i 
microfonul! 

Dl.Consilier Local Drăgoescu: 
Ar fi bine să fie 200. Sunt decât 130 milioane.  
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie! 

         Dl. Consilier Local Florescu: 
        Votez împotrivă. 
        Dl. Viceprimar Diaconu: 
        Votez pentru. 
        Dl. Preşedinte: 
        Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.702.214 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.735.602 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: 
- 15 voturi „pentru” (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

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

- 6 voturi „împotrivă” (Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Florescu Marinel.) 
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- 5 „abţineri” (Ungureanu Adriana, Voicinovschi Romeo, Sas Teodor, Corâţu 
Cosmin, Georgel Enescu)  
 

 
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a 

clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-5, 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! 

      Dl. Consilier Local Florescu 
      Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 

enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-5”,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 valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 48.314.252,65 lei 
fără TVA, respectiv 9.814.584,00 euro fără TVA la cursul inforeuro aferent lunii 
mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
9.179.708,00 lei, respectiv 1.864.770,96 Euro. 

  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 



 

Sed extraord.07.10.2022                                                        11                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Liceul Matei Basarab 
- corp de cladire C1, 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! 

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

  Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Liceul Matei 

Basarab – corp de clădire C1”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei 
energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

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

   Art.3.   Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 7.309.815,68 lei 
fără TVA, respectiv 1.484.920,00 euro fără TVA la cursul inforeuro aferent lunii 
mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
1.388.864,98 lei, respectiv 282.134,80 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și 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 împuterniceşte Primarul 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. 
 
 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Aş avea şi eu o intervenţie. Aş dori să profit de ocazie să o întreb pe d-na viceprimar 
cum stă municipiul Craiova cu încheierea contractelor cu furnizorii de energie electrică 
şi gaze, că ştiu că nu avem contracte încheiate, la ora aceasta. 
 Dl. Preşedinte: 
 S-a notat şi această întrebare, dl. Drăgoescu, veţi primi un răspuns.  
 D-na Viceprimar Filip: 
 Păi, dacă n-am avea contracte, n-am avea curent şi gaze. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 D-na viceprimar, ele urmează să expire. 
 D-na Viceprimar Filip: 
 Este o procedură. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Şi la ce preţ le închideţi, că fără ajutor de la Guvern, nu cred că aveţi de unde să 
plătiţi.  
 D-na Viceprimar Filip: 
 O să vă anunţăm când o să le încheiem. Oricum nu cred că suntem în afară, mai 
răsăriţi ca alţii. Toată lumea se aliniază. 
 Dl. Consilier Local Nicoli: 
 Este plafonat la 1 leu. Asta trebuie ştiut.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Nu, este plafonat la 1 leu până la valoarea de consum de 85% din factura de anul 
trecut. 
 Dl. Consilier Local Nicoli: 
 La instituţiile publice, nu. Este valabil pentru IMM-uri şi societăţi comerciale.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Şi pentru spitale şi şcoli, este 1 leu, da. 
 Dl. Director Gâlea: 
 S-au semnat solicitările de plafonare şi plafonarea cu energia electrică. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Pe ce perioadă, dl. Gâlea? 
 Dl. Director Gâlea: 
 Pe 6 luni. Aşa se semnează. Până la primăvară. Cât este în vigoare ordonanţa cu 
plafonarea. 31 martie 2023.  
 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 Nu înţelegeţi că USR încearcă să ne stingă lumina şi nu reuşeşte? Ăsta este scopul 
lor. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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 Dl. Pîrvulescu, nu pot să mă abţin. Mă faceţi să râd. Spuneţi nişte prostii câteodată. 
Parcă aţi fi la „Copiii spun lucruri trăsnite”. 
 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 Dvs. aţi început acum patru ani cu liberalizarea preţurilor la energie.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Ştiţi că pentru instituţiile publice este plafonat până la 85% din consumul de anul 
trecut. Nu mă refer aici la şcoli şi spitale.  
 Dl. Preşedinte: 
 Dl. Drăgoescu, mai ales dvs., nu mai fiţi încrâncenat, este Ziua Internaţională a 
Zâmbetului. Haideţi să încheiem şedinţa într-o notă frumoasă, să zâmbim. 
 
 

6. Proiect de hotarâre privind aproba.rea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala gimnaziala 
Elena Farago - corp de cladire C1, 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! 

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

Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: Renovare 
energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova- Scoala 
Gimnaziala Elena Farago - corp de clădire C1” în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei 
energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

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

  Art.3.  Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 6.558.217,85 lei 
fără TVA, respectiv 1.332.240 euro fără TVA la cursul inforeuro aferent lunii 
mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de 
1.246.061,39 lei, respectiv 253.125,60 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și 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. 
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   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 împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa 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. 
 
 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Gradinita cu PP 
Petrache Poenaru - corp de cladire C1, 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! 
Dl. Consilier Local Florescu 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Şi eu votez pentru.  

Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: ,,Renovare 
energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova- Gradinita cu 
PP Petrache Poenaru - corp de cladire C1”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei 
energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

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

    Art.3.  Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 4.002.352,01 lei, 
fără TVA, respectiv 813.040 euro, fără TVA, la cursul inforeuro, aferent lunii 
mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
760.446,88 lei, respectiv 154.477,60 Euro. 

    Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, 
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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 împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia – Olguţa 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. 
 
 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala gimnaziala 
Decebal - corp de cladire C1, 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! 

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

Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: Renovare 
energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova- Scoala 

Gimnaziala Decebal - corp de cladire C1”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei 
energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

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

  Art.3.  Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 4.896.905,05 lei 
fără TVA, respectiv 994.760 euro fără TVA, la cursul inforeuro aferent lunii mai 
2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
930.411,96 lei, respectiv 189004,40 Euro. 
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  Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și 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 împuterniceşte Primarul 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. 
 
 

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Colegiul național 
Gheorghe Chitu - corp de cladire C 2, 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! 
Dl. Consilier Local Florescu 

         Votez pentru. 
  Dl. Viceprimar Diaconu: 

Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Şi eu votez pentru.  

Art.1. Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: Renovare 
energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul 

Economic ”Gheorghe Ghiţu -                                                  

- corp de cladire C2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul 
renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei energetice a fondului 
construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi 
rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare 
integrată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

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

    Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 7.330.024,35 lei 
fără TVA, respectiv 1.489.025,20 euro fără TVA la cursul info euro aferent lunii 
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mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA în sumă de  
1.392.704,63 lei, respectiv 282.914,79 Euro. 

    Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și 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 împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa 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. 
 
 

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Colegiul Național 
Carol I - corp de cladire C13, 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! 
Dl. Consilier Local Florescu 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Şi eu votez pentru.  

Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
energetica moderata a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Colegiul 

National Carol I - corp de cladire C13”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei 
energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

  Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 6.718.500,96 lei fără 
TVA, respectiv 1.364.800,00 euro fără TVA la cursul inforeuro aferent lunii mai 
2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA în sumă de  
1.276.515,18 lei, respectiv 259.312,00 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și 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 împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa 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. 
 
 

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului  ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Scoala Gimnaziala 
Mihai Viteazu - corp de cladire C1, 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! 
Dl. Consilier Local Florescu 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

          Dl. Preşedinte: 
Şi eu votez pentru.  

Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: „Renovarea 

energetică a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Scoala Gimnaziala 
Mihai Viteazul - corp de clădire C1”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă 

energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

    Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
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anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă totală de 

10.437.108,54 lei, fără TVA, respectiv 2.120.200,00 euro, fără TVA, la cursul 
inforeuro, aferent lunii mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, respectiv 12.420.159,16 
lei, inclusiv TVA, 2.523.038,00 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 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 împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia – Oguţa 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. 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 07.10.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
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              Lucian Costin Dindirică                                      Nicoleta Miulescu 
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