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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.12.2022 

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

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian, Diaconu Răzvan, Drăgoescu Cezar, 
Marinescu Radu şi Mogoşanu Constantin, 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 07.12.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 10095/29.11.2022,  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 07.12.2022, 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 bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preunversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 
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Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre aprobarea proiectului: „Dotarea cabinetelor de asistenta 
medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si 
infiintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie” in 
vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, 
Componenta 12—Sanatate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicesti, Investiția specifică: I1.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie 

 
       Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu punctul peste ordinea de zi. Cine este 
pentru? 
  
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
     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 07.12.2022, 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 bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preunversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 
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5. Proiect de hotărâre aprobarea proiectului: „Dotarea cabinetelor de asistenta medicala 
ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infiintarea 
de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie” in vederea finantarii 
acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 12—
Sanatate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti, 
Investiția specifică: I1.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie 
 

 
 
 

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, vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
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 – 1.126.171,04 mii lei (724.726,04 mii lei - veniturile secţiunii 

de funcţionare şi 401.445 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.144.826,04 mii lei (724.726,04 mii lei - cheltuielile 

secţiunii de funcţionare şi 420.100 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare). 

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 
Craiova, pe anul 2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-39 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
a Municipiului Craiova, conform anexei nr.40 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Căminului pentru Persoane Vârstnice, 
conform anexei nr.41 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 
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Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Căminul pentru Persoane 
Vârstnice 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: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

       Dl. Preşedinte: 
Şi 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 – 16.888 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

16.887 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1 mii lei); 
b)  total cheltuieli – 16.888 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

16.887 mii lei şi veniturile 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 bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor 
de învăţământ preunversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
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Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 

       Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 

       Votez pentru. 
       Dl. Viceprimar Diaconu: 

Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 

       Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate 

integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2022, conform anexelor nr.1-3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.40/2022. 

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 unanimitate de 

voturi. 
 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 

       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       Votez pentru. 

 Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
 Votez pentru. 
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 – 1.724.240,04 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.757.628,04 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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 unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
 

5. Proiect de hotărâre aprobarea proiectului: „Dotarea cabinetelor de asistenta 
medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia 
Craiova si infiintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala 
ambulatorie” in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de 
Redresare si Rezilienta, Componenta 12—Sanatate, INVESTIȚIA: I1. 
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti, Investiția specifică: I1.3. 
Unitati de asistenta medicala ambulatorie 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 

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

Art.1. Se aprobă proiectul: “Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din 
cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infiintarea de noi 
specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie” in vederea finantarii 
acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 12—
Sanatate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti, 
Investiția specifică: I1.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie. 

  Art.2.Se aproba valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 
15.592.635,45 lei, inclusiv TVA, din care 13.103.055 lei, fara TVA, la care se adauga 
TVA de 2.489.580,45 lei. 

  Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe si orice alte cheltuieli neeligibile ce pot 
apărea pe durata implementării proiectului „Dotarea cabinetelor de asistenta 
medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si 
infiintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie” pentru 
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derularea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Municipiului Craiova. 

 Art.4.Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului 
prevăzut la art.1. 

 Art.5. (1) Se certifică valoarea de 37.098 consultatii prevăzută în  Anexa 1 – cererea de 
finanțare ca reprezentând numărul de prezentări în ambulatoriu în anul 2020, valoare 
pentru care se vor depune: Nota de fundamentare – Anexa nr 2 intocmita de catre 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova si Nr consultatii acordate in 
ambulatoriu – Anexa 3, document inregistrat la Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
cu nr. 25367/24.11.2022. 

         (2) Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul Craiova, 

in calitate de lider de parteneriat si Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, 
in calitate de partener, în vederea depunerii spre finantare in cadrul PNRR a 
proiectului: „Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din cadrul 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infiintarea de noi 
specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie”, prevăzut în anexa nr.4 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze toate actele necesare, acordul de parteneriat şi contractul de finanţare în 
numele UAT Municipiul Craiova şi al Partenerului, Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova. 

 Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 25 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, Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi 
Manuel, Drăgoescu Cezar, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, 
Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Cîrceag Eduard, Ungureanu 
Adriana) 

- 1 abţinere (Teodorescu Nicu Cosmin) 
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 07.12.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 

  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ŞEF SERVICIU, 
            Irina Stuparu 
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
        Data:                                                                                   ÎNTOCMIT, 
       Semnătura:                                                                          Tudosie Ramona 
                                               Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
                                                                        şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                                                                                 Data: 
                                                                                                 Semnătura: 


