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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.01.2023 

 
 
 
 
        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. Marinescu Radu). 
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian, Diaconu Răzvan,  Berceanu Dorel,  
Mogoşanu Constantin, Drăgoescu Cezar, Borţoi Manuel, Andrei Ioan, Vasile Marian, 
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 20.01.2023. 
       Prin Dispoziţia nr.723/18.01.2023,  în temeiul prevederilor art.133 alin.2, art.134 
alin. 4 şi 5 , art. 135, art. 136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 
lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova 
a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, care se va 
desfășura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 20.01.2023, ora 10,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.514/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Liceul Matei Basarab-corp 
de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, 
în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi 
Rezilienţă 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.518/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Colegiul Economic 
Gheorghe Chiţu-   corp de cladire C2”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a 
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descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul 
Planului National de Redresare şi Rezilienţă 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.519/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Colegiul National Carol I-
corp de cladire C13”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a 
investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de 
Redresare şi Rezilienţă 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.527/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Școala Alexandru 
Macedonski -   corp de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii 
sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
National de Redresare şi Rezilienţă 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.528/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Școala Gimnazială Nicolae 
Romanescu, str.Vântului,nr.3-corp de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia 
şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul 
Planului National de Redresare şi Rezilienţă 

 
 
       Supun la vot ordinea de zi. Vă rog să votaţi ordinea de zi, în aplicaţie sau cei care nu 
aveţi acces la aplicaţie, votaţi verbal. Cine este pentru? 
      Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Berceanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Borţoi: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Andrei: 
      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 20.01.2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.514/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Liceul Matei Basarab-corp 
de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, 
în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi 
Rezilienţă 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.518/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Colegiul Economic 
Gheorghe Chiţu-  corp de cladire C2”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii 
sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
National de Redresare şi Rezilienţă 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.519/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Colegiul National Carol I-
corp de cladire C13”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a 
investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de 
Redresare şi Rezilienţă 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.527/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Școala Alexandru 
Macedonski -  corp de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii 
sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
National de Redresare şi Rezilienţă 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.528/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica 
moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-Școala Gimnazială Nicolae 
Romanescu, str.Vântului,nr.3-corp de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia 
şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul 
Planului National de Redresare şi Rezilienţă 

 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.514/2022 referitoare la aprobarea proiectului 
,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-
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Liceul Matei Basarab-corp de clădire C1”, a cheltuielilor aferente acestuia şi 
a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în 
cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă 
Dl. Preşedinte:  
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie, sau verbal, după caz. 

       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       Votez pentru. 
       Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
       Votez pentru. 
       Dl. Consilier Local Berceanu: 
       Votez pentru. 
       Dl. Consilier Local Borţoi: 
       Votez pentru. 
       Dl. Consilier Local Vasile: 
       Votez pentru. 
       Dl. Consilier Local Andrei: 
       Votez pentru. 
       Dl. Viceprimar Diaconu: 
       Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  

   Art.1. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.514/2022, şi va avea următorul conţinut: 

              „Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 7.432.883,184 lei 
fără TVA, respectiv 1.509.920,00 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  
1.412.247,805 lei, respectiv 286.884,80 Euro.”  

   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. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.518/2022 referitoare la aprobarea proiectului 
,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-
Colegiul Economic Gheorghe Chiţu -  corp de cladire C2”, a cheltuielilor 
aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii 
pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă 
Dl. Preşedinte:  
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie, sau verbal, după caz. 

     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Votez pentru. 
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      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Berceanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Borţoi: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Andrei: 
      Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  

Art.1. Se aprobă  modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.518/2022, şi va avea următorul conţinut: 

               „Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 7.453.091,852 lei 
fără TVA, respectiv 1.514.025,20 euro fără TVA, la cursul info euro aferent lunii 
mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA în sumă de  
1.416.087,452 lei, respectiv 287.664,79 Euro.” 

  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. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.519/2022 referitoare la aprobarea proiectului 
,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-
Colegiul National Carol I-corp de cladire C13”, a cheltuielilor aferente 
acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru 
finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă 
Dl. Preşedinte:  
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie, sau verbal, după caz. 

      Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Berceanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Borţoi: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
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      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Andrei: 
      Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  

Art.1.  Se aprobă  modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.519/2022, şi va avea următorul conţinut: 

               „Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 6.841.568,46 lei 
fără TVA, respectiv 1.389.800,00 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  
1.299.898,01 lei, respectiv 264.062,00 Euro.” 

 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. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.527/2022 referitoare la aprobarea proiectului 
,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-
Școala Alexandru Macedonski  -    corp de clădire C1”, a cheltuielilor aferente 
acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru 
finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă 
Dl. Preşedinte:  
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie, sau verbal, după caz. 

     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Berceanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Borţoi: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Andrei: 
      Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
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Art.1.  Se aprobă  modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.527/2022, şi va avea următorul conţinut: 

              „Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 8.401.079,82 lei 
fără TVA, respectiv 1.706.600,00  euro fără TVA, la cursul infoeuro aferent lunii 
mai, 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
1.596.205,17 lei, respectiv 324.254 Euro.” 

 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 al 
Municipiului Craiova nr.528/2022 referitoare la aprobarea proiectului 
,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova-
Școala Gimnazială Nicolae Romanescu, str.Vântului,nr.3-corp de clădire C1”, 
a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea 
depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi 
Rezilienţă 
Dl. Preşedinte:  
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie, sau verbal, după caz. 

     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Berceanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Borţoi: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Andrei: 
      Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  

Art.1.  Se aprobă  modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.528/2022, şi va avea următorul conţinut: 

              „Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 6.997.519,596 lei 
fără TVA, respectiv 1.421.480,00 euro fără TVA, la cursul infoeuro aferent lunii 
mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
1.329.528,72324 lei, respectiv 270.081,20 Euro.” 
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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, 20.01.2023. 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: 
 
 
  


