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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.12.2022 

 
 
 
 
          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 Cîrceag Eduard este absent. 
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian, Diaconu Răzvan, Drăgoescu Cezar, 
Pîrvulescu Ionuţ 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.  

Dl. Consilier Marinescu Radu anunţă, conform art. 228, alin 2 şi 3 din Codul 
administrativ, că se abţine la votul pentru  proiectul propus peste ordinea de zi, atât la 
votarea ordinii de zi, cât şi nominal la acest punct (devenit punctul 2 după suplimentarea 
ordinii de zi). 
          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 27.12.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 10526/22.12.2022,  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 27.12.2022, ora 10,00,  cu următorul proiect 
al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2023 
 

 
Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă neefectuat 
în anul 2022, de către primarul şi viceprimarii municipiului Craiova, în cursul 
anului 2023 
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       Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu punctul peste ordinea de zi. Cine este 
pentru? Vă rog să votaţi în aplicaţie, iar cine nu se poate conecta, să voteze verbal. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      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 cu: 

- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, 
Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Stoian Daniel, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas 
Teodor Nicuşor, Vasile Marian, Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin 
Romeo) 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, din data de 27.12.2022, 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 impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2023 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă neefectuat 
în anul 2022, de către primarul şi viceprimarii municipiului Craiova, în cursul 
anului 2023 
 

 
 
 
 



Sed extraord.27.12.2022                                                        3                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru 

anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot amendamentul d-lui consilier Sas „modificarea cotei de impozitare 

pentru clădirile cu destinaţie nerezidenţială, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
prevăzută în anexa nr. 1, impozitul pe clădiri – I.A. – pct. 3, respectiv scăderea acesteia 
de la 1,3% din valoarea clădirii, la 0,5% din valoarea clădirii. Cine este pentru? Vă rog 
să votaţi în aplicaţie! 
     Dl. Consilier Local  Pîrvulescu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
     Votez împotrivă. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Mă abţin. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez împotrivă. Amendamentul a fost respins, fiind votat cu: 

- 11 voturi pentru (Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas 
Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Vasile Marian, Ungureanu 
Adriana)  

- 13 voturi împotrivă (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Dindirică Lucian, Dinescu 
Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan) 

- 2 abţineri (Stoian Daniel, Diaconu Răzvan) 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost el înaintat de executiv, cu cele două 
amendamente acceptate joi, în dezbatere. Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
       Dl. Consilier Local Sas: 
       Nu ne mai întrebaţi dacă luăm cuvântul, dl. preşedinte? 
       Dl. Preşedinte: 
       Aţi luat cuvântul joi, atunci când aţi prezentat amendamentul.  
      Dl. Consilier Local Sas: 
     Şi în şedinţa de plen nu mai luăm cuvântul, nu? Nu mai întrebaţi consilierii, nu mai au 
dreptul să ia cuvântul, nu? Am înţeles. Acesta este modul în care procedaţi. Deci păstraţi 
aceeaşi nedreptate. PSD păstrează aceeaşi nedreptate pentru locuitorii de la marginea 
municipiului Craiova, cu acele impozite aberante.  
      Dl. Preşedinte: 
      Să plătească oamenii care au furat până acum.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
     La mine, vă rog să consemnaţi vot împotrivă.  
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     Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      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.  (1) Impozitele și taxele locale, pe anul 2023, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 

(2) Nivelurile cotelor, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor care 
se stabilesc, se actualizează și se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, sunt prevăzute în  anexa nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(3) Nivelurile altor taxelor locale instituite în temeiul Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările ulterioare, care se stabilesc, se actualizează, după 
caz, de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, sunt prevăzute în anexa 
nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(4) Se aprobă zonele de atracţie comercială, conform anexei nr.3, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
(5) Nivelurile taxelor locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
”Complex Sportiv Craiova–Stadion de Fotbal” care se stabilesc, se actualizează, 
după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Craiova şi procedura de 
administrare a acestora,  sunt prevăzute în anexa nr.4, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(6) Nivelurile taxelor locale pentru utilizarea temporară a Compexului Sportiv 
Craiova - Stadion de Atletism care se stabilesc, se actualizează, după caz, de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi procedura de administrare a acestora,  
sunt prevăzute în anexa nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(7) Nivelurile taxelor speciale instituite în temeiul Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, care se stabilesc, se actualizează, după caz, de către Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, sunt prevăzute în anexa nr.6, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(8) Nivelurile taxelor speciale instituite în temeiul Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru utilizarea Complexului de agrement acvatic ”WATER 
PARK” în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova și regulamentul de 
funcționare a acestuiasunt prevăzute în anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă zonarea teritoriului municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în vederea determinării impozitului/taxei 
pe clădiri și a impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localităţii, conform 
anexei nr.8, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. (1)Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 
până la data de 31 martie 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. 

(2) Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului/taxei pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 
la data de 31 martie 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. 

(3) Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie 2023, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Art.4. Se aprobă limitele amenzilor pentru contravențiile prevăzute la art.493 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform anexei nr.9, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5. (1) Se aprobă acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului/taxei pe clădiri, 
scutirii impozitului/taxei pe teren și scutirii de la plata taxei pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor prezentate în anexa nr.10, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri și scutirii impozitului/taxei pe teren conform anexelor nr.11-20, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Se aprobă procedura șicriteriile de acordare a reducerii cu 50% a 
impozitului/taxei pe clădiri pe o perioadă de 3 ani consecutivi, în cazul clădirilor 
rezidențiale la care au fost executate lucrări de reparare/refacere a finisajelor 
exterioare prevăzute la art.6 alin.(1), lit.b din Legea nr.153/2011 privind măsuri de 
creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și 
completările ulterioare, conform anexei nr.21, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile şi/sau terenurile 
neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Craiova. 

             (2) Criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor în categoria „neîngrijite” sunt 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2017 
privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor 
neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi a normelor de 
procedură instituite în acest sens. 

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023. 
Art.8. Orice modificare a legislaței incidente în domeniu, modifică de drept prevederile 

prezentei hotărâri. 
Art.9.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: ServiciulAdministraţie 

Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Direcţia de Evidenţa a 
Persoanelor, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico–Financiară, 
Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii Publice, Direcţia 
Juridică,               Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia 
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Patrimoniu, Direcţia Elaborare și Implementare Proiecte, Direcţia Fond Locativ 
şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia Baze Sportive şi Agrement, Direcţia 
Relaţii Publice şi Management Documente, Serviciul Registrul Agricol, 
Serviciul Imagine, Serviciul Resurse Umane, Biroul Situații de Urgență și 
Protecție Civilă, Serviciul Autoritate Tutelară și Biroul Relații cu Consiliul 
Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 19 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, Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Stoian Daniel) 

- 6 voturi împotrivă (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor 
Nicuşor,  Vasile Marian, Ungureanu Adriana)  

- 1 abţinere (Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 
neefectuat în anul 2022, de către primarul şi viceprimarii municipiului 
Craiova, în cursul anului 2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. 

          Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
          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 efectuarea concediului de odihnă neefectuat, aferent anului 2022, în 

cursul anului 2023, de către primarul şi viceprimarii Municipiului Craiova, după 
cum urmează: 

  -  doamna Lia Olguţa Vasilescu - Primarul Municipiului Craiova, cu un concediu 
restant, aferent anului 2022, de 9 zile; 

  - doamna Aurelia Filip- Viceprimar al Municipiului Craiova, cu un concediu 
restant, aferent anului 2022, de 7 zile; 

  - domnul Diaconu Răzvan-Cristian - Viceprimar al Municipiului Craiova, cu un 
concediu restant, aferent anului 2022, de 8 zile. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane 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, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, 
Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Stoian Daniel, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas 
Teodor Nicuşor, Vasile Marian, Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin 
Romeo) 

 
 
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 27.12.2022. 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: 
 
  


