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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 02.02.2023 

 
 
 
 
        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. Teodorescu Nicu 
Cosmin). Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian şi Drăgoescu Cezar, 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 02.02.2023. 
       Prin Dispoziţia nr.788/26.01.2023,  în temeiul prevederilor art.133 alin.2, lit. a, 
art.134  alin. 3 lit. b, 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 02.02.2023, ora 10,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe 
anul 2023 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2023 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 
2023 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2023 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2023 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2023 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2023 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului 
Craiova, pe anul 2023 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, 
pe anul 2023 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al  municipiului 
Craiova, pe anul 2023 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
municipiului Craiova, pe anul 2023 

 
 
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să 
voteze, în Adunarea Generală a Asociaţilor Termo Urban Craiova S.R.L., ordinea 
de zi 
 

       Supun la vot ordinea de zi, aşa cum a fost ea înaintată de executiv, cu punctele 7 şi 
10 modificate şi încă 1 punct peste ordinea de zi. Cine este pentru? 
      Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      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 02.02.2023, 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. 

 
      Dl. Consilier Local Cîrceag: 
     D-na Secretar, eu am votul şi prezenţa făcute în aplicaţie, dar, la un moment dat, voi 
ieşi de pe zoom. Asta, ca să se ştie, în caz că observă cineva că lipsesc.  
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     Dl. Nicoli, vă rog să fiţi atent. Aţi votat împotriva ordinii de zi? 
     Dl. Consilier Local Nicoli: 
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     Din eroare. Am aceeaşi problemă ca ieri. Am fost cu computerul ieri la IT. Au zis că 
este ceva, am să resetez aplicaţia. Votul este pentru. 
 
 
       În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe 
anul 2023 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2023 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 
2023 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2023 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2023 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2023 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2023 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului 
Craiova, pe anul 2023 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, 
pe anul 2023 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al  municipiului 
Craiova, pe anul 2023 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
municipiului Craiova, pe anul 2023 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să 
voteze, în Adunarea Generală a Asociaţilor Termo Urban Craiova S.R.L., ordinea 
de zi 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Pentru început, am să-i dau cuvântul d-nei Primar, pentru o scurtă prezentare a 

bugetului.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
O scurtă prezentare pentru că acest buget a fost deja prin dezbatere publică şi 

bănuiesc că toţi l-aţi studiat, nu mai vreţi să facem foarte multe comentarii asupra lui. Este 
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un buget în sumă de două miliarde, adică 400 milioane de euro, dintre care bugetul local 
reprezintă 1,3 miliarde lei, adică 270 milioane de euro. 

Secţiunea de funcţionare este de 650 milioane, adică 130 milioane de euro, iar 
secţiunea de dezvoltare este de 704 milioane de lei, adică 141 milioane de euro şi va fi 
utilizată pentru finanţarea lucrărilor de investiţii noi şi în continuare, a dotărilor şi a 
reparaţiilor capitale, a proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, ceea ce înseamnă 
că peste jumătate din buget merge pentru dezvoltare anul acesta, fără a aduna aici şi 
investiţiile pe care le avem din credite externe, adică 8,5 milioane de euro pentru anul 
acesta. 

Sursele de finanţare ale bugetului local sunt din impozite şi taxe locale – 681 
milioane de lei, sumele alocate de la bugetul de stat – 251 de milioane lei, sume primite 
de la Uniunea Europeană – 340 milioane lei.  

Pe capitole: ordine publică – 32 milioane lei pentru funcţionarea şi întreţinerea 
Poliţiei Locale Craiova, precum şi pentru activitatea de protecţie civilă şi 127 mii lei 
pentru secţiunea de dezvoltare, reprezentând lucrări de dezvoltare a sistemului de 
înştiinţare şi alarmare al municipiului Craiova, prin achiziţia de sirene.  

Învăţământ – 246 milioane lei, adică 49 milioane de euro, reprezentând bugetul 
pentru funcţionarea şi întreţinerea celor 9 creşe, 43 de grădiniţe, 23 de şcoli şi 25 de licee 
care se află pe raza municipiului Craiova. Evident, aici sunt şi proiecte cu finanţare 
externă nerambursabilă, care se află în curs de implementare. Mă refer la cele două creşe 
din cart. Romanescu şi Veterani. 

Creşterea eficienţei energetice pentru grădiniţele „Floare albastră” cu Creşa nr. 3, 
Grădiniţa „Elena Farago” cu Creşa nr. 8, Grădiniţa „Piticot” , inclusiv Creşa nr. 5, 16 
milioane de lei. 

Apoi îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prin construcţie, reabilitate, 
modernizare, extindere şi echipare la Şcoala „Mircea Eliade”, la Şcoala Gheorghe Ţiţeica, 
la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară,  24 milioane lei, şi a Grădiniţei „Curcubeul 
Copilăriri”, Grădiniţa „Căsuţa cu poveşti”, Grădiniţa „Ion Creangă” şi „Pheonix” – 31 
milioane lei. 

Apoi avem măsuri pentru limitarea răspândirii Coronavirusului în unităţile de 
învăţământ în sumă de 40 milioane de lei. Este un proiect pe care l-am început în anul 
2021. Şi, aşa cum ştiţi, proiectele pe fonduri europene durează mai mult. Din această 
cauză, abia anul acesta, putem să ajungem la implementarea lui. Evident că, între timp, 
am renunţat la măştile care erau acolo, am păstrat măşti doar pentru cabinetele şcolare, 
dar, în rest, am păstrat toate celelalte: nebulizatoare, detergenţi, produse de dezinfecţie, 
deci tot ceea ce considerăm că este normal, totuşi, să existe în şcoli, chiar şi într-o perioadă 
când nu este pandemie.  

Apoi avem obiective de investiţii în şcoli, măsuri de performanţă energetică privind 
clădirea aparţinând de şase unităţi de învăţământ, 6,5 milioane lei, la care se adaugă 2,9 
milioane de euro, din împrumutul BERD. Reabilitare şi consolidare corp Colegiul 
Naţional „Carol I” şi Opera Română. Aici am pus o cofinanţare foarte mică pentru că 
aceasta va fi depusă în cont pe măsură ce avansează lucrările de acolo. Prima parte trebuie 
să o pună Compania Naţională de Investiţii, după care urmează să punem noi 
cofinanţarea. 
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Avem apoi, reparaţii capitale şi achiziţii centrale termice la Colegiul Naţional 
Ştefan Velovan, Colegiul Elena Cuza, Liceul Charles Laugier, Şcoala Gimnazială 
Bibescu, Şcoala „Ion Creangă”, Grădiniţa „Tudor Vladimirescu” – 9,4 milioane lei. 
Achiziţie camion şcoală de şoferi Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”  - 270 mii, 
amenajare cămin, internat şi cantină elevi, pentru elevii de la Petriche Trişcu – 73 mii lei, 
reabilitare şi împrejmuire „Căsuţa fermecată”, 1,5 milioane , dotarea cu echipamente 
pentru prepararea alimentelor la unităţile de învăţământ – 1 milion de lei.  

La capitolul Sănătate, 66 milioane de lei reprezintă bugetul total, secţiunea de 
funcţionare care este reprezentată de cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, asistenţă 
socială, transferuri curente, alte cheltuieli – 27 milioane lei , în timp ce secţiunea de 
dezvoltare – 38 milioane lei. Deci, şi aici avem mai mult pentru dezvoltare. Obiective de 
investiţii pentru sănătate, construire imobil cu destinaţia spital în str. Filantropia. Am pus 
doar cofinanţarea de 10 mii lei pentru că restul investiţiei, urmează să ia decizia în 
următoarele două săptămâni dacă rămâne pe CNI sau merge pe Banca Europeană de 
Investiţii. Este o decizie pe care trebuie să o ia Ministerul Sănătăţii. Important este că noi 
avem studiul de fezabilitate deja finalizat. Apoi, continuăm reabilitarea spitalelor, cu tot 
ceea ce înseamnă parte de igienizare. La Spitalul Municipal Filantropia, vom avea un 
buget de funcţionare şi administrare reparaţii curente şi investiţii de 3,7 milioane lei. Vor 
fi reparaţii curente în valoare de 2,6 milioane , precum lucrări de reparaţii şi igienizări la 
secţia pediatrie, la clădirea Maternitate, la farmacia centrală şi la laboratorul de analize 
medicale. Apoi, avem investiţii de 1,1 milioane de lei, tot aici, pentru Centrul de 
imagistică şi radiologie, care trebuie să se finalizeze în perioada imediat următoare. Apoi 
avem achiziţie de paturi şi mobilier specific pentru secţiile de ATI, Cardiologie, 
Oncologie, Hematologie şi Medicală II – 248 mii. 

Spitalul Clinic de boli infecţioase „Victor Babeş” va beneficia de un buget de 2,4 
milioane lei. Se vor executa lucrări de reparaţii ale reţelei de gaze naturale – 300 mii, 
precum şi lucrări de reparaţii, igienizări , pardoseli, covor PVC  pentru mai multe etaje şi 
pavilioane, reprezentând 800 mii. De asemenea, va fi achiziţionat instrumentar medical, 
precum şi aparatură medicală în valoare de 1,3 milioane lei.  

La Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, avem un buget de 2,1 milioane lei, 
urmând să se efectueze reparaţii curente şi igienizări pentru clinicile I şi II şi 
Neuropsihiatrrie infantilă, 1 milion de lei, precum şi lucrări de investiţii pentru dotarea 
tehnică cu echipamente şi aparatură medicală în valoare de 1,1 milioane lei. Lucrări de 
extindere la camera de gardă, neurologie – 400 mii, reparaţii clădire Prosectura – 400 mii, 
achiziţia a trei containere modulare 111 mii, achiziţie EKG pentru copii – 120 mii. Şi, în 
acelaşi timp, continuă proiectele pe fonduri europene la aceste spitale care înseamnă 35 
milioane lei, reprezentând: la Spitalul de Boli Infecţioase – 17 milioane pentru creşterea 
eficienţei energetice, reabilitarea corpului C1 Pavilion  A, extindere cu lift exterior la 
Spitalul Filantropia, 1,8 milioane lei, reabilitarea şi extinderea instalaţiei electrice, 
ventilare, tratare a aerului, fluide medicale, detectare, semnalizare şi alarmare incendii – 
10,5 milioane lei şi reabilitarea şi extinderea instalaţiei electrice, semnalizare şi alarmare 
la Neuropsihiatrie – 5,2 milioane lei.  
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La capitolul Cultură, recreere şi religie avem – 126 milioane lei total buget, dintre 
care 106 milioane reprezintă secţiunea de funcţionare a celor 5 instituţii de cultură şi Sport 
Club Municipal, iar 20 milioane secţiunea de dezvoltare.  

Obiective de investiţii – pentru RAADPFL achiziţia de utilaje pentru întreţinerea 
zonei verzi în valoare de 3,5 milioane lei, 5,9 milioane lei pentru continuarea lucrărilor la 
Fantasy Park , care trebuie finalizat până în această vară, precum şi la parcul Pedagogic, 
care trebuie finalizată în primăvara acestui an. De asemenea, avem toţi banii prinşi pentru 
amenajarea Skate-park ului – 3 milioane de lei. Veţi găsi în buget şi suma de 40 mii lei 
pentru demararea procedurilor pentru fântâni arteziene, care vor fi executate în următorii 
ani, pe fonduri europene, deci nu 15 milioane de euro, ci 40 mii lei. Este o mică mare, 
diferenţă.  

Continuăm amenajarea locurilor de joacă prin achiziţia de echipamente de locuri 
de joacă, acordul cadru – 5 milioane de lei. Înlocuire pardoseală de lemn a suprafeţei de 
joc în incinta Sălii Polivalente Craiova – 1,2 milioane de lei. Are deja 10 ani această 
suprafaţă de joc şi trebuie schimbată.  

Consolidare şi restaurare monumente istorice , avem Casa Rusănescu – 80 mii lei. 
Aici vorbim doar despre asistenţa tehnică pentru că execuţia urmează să fie făcută pe 
fonduri europene. Dracula Park – 10 mii lei. Trebuie aprobat studiul de fezabilitate luna 
următoare şi au fost prinşi bani doar pentru demararea procedurii de licitaţie, execuţia 
urmând să fie multianuală. Tot la acest capitol avem 300 mii pentru proiecte destinate 
tinerilor pe  Legea 350/2006, precum şi suma de 200 mii pentru construcţia bisericii din 
cart. Veterani. 

La capitolul Asistenţă socială – 75 milioane lei. Este o sumă acordată persoanelor 
vulnerabile, bătrânilor şi persoanelor cu dizabilităţi. Combustibili şi energie, bugetul total 
este de 22 milioane lei. Anul trecut am avut 13 milioane pentru susţinerea gigacaloriei. 
Anul acesta avem prinşi în buget 20 milioane plus încă un punct, care este pe ordinea de 
zi, cu încă o parte din suma de garanţie, care fusese blocată de Complexul Energetic 
Oltenia. Am avut o discuţie cu Ministrul Energiei, ne-a permis să deblocăm jumătate din 
această sumă. Asta ne permite să ajungem la în jur de 27 milioane de lei, desigur, cu 
discuţiile pe care le-am avut în ultima perioadă la Guvern, astfel încât să se poată modifica 
acea ordonanţă de urgenţă total nedreaptă, unde, Timişoara, de exemplu, a luat 70 
milioane , Constanţa – 62 milioane, Bacău – 40 milioane şi tot aşa, şi Craiova – 0 lei. Am 
primit promisiuni că va fi modificată această Ordonanţă de urgenţă, astfel încât să fie 
prinsă şi Craiova cu o sumă de bani, asta înseamnă că vor merge mult mai mulţi bani 
decât avem noi astăzi pe ordinea de zi la subvenţionarea gigacaloriei şi aşteptăm ca acest 
lucru să se întâmple cât mai repede. Promisiunea este că, începând de săptămâna viitoare, 
încep să discute în Guvern, să găsească o sursă de finanţare şi să poată să intre şi Craiova. 
Deci asta înseamnă că, pe lângă subvenţia pe care o avem noi alocată, începând de astăzi, 
ar urma să facem o şedinţă de îndată, probabil în următoarele două săptămâni ca să 
aprobăm şi restul cuantumului pentru subvenţionarea gigacaloriei. Aici avem 1,9 
milioane de lei alocaţi pentru secţiunea de dezvoltare, adică pentru achiziţionare de 
contoare de energie termică pentru calculul exact al facturilor către populaţie. Noi, în 
fiecare an, după cum ştiţi, investim în sistem, atât în punctele termice, cât şi în contori sau 
în conducte. 
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Mai departe, avem subvenţia pentru transport pe care o dă Consiliul Local pentru 
RAT. Biletul la plată, la ghişeu, este 2,5 lei, în realitate este de 7 lei. Restul este subvenţie 
de la bugetul primăriei, pe care o regăsiţi în buget.  

Pentru această subvenţie, se adaugă alte 35 milioane care reprezintă gratuităţile 
oferite elevilor, veteranilor şi pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 
studenţilor, cu 50%. 

La capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, avem iluminat şi 
sistematizarea circulaţiei, 70 milioane de lei. Obiectivele de investiţii sunt la serviciul de 
iluminat public din municipiul Craiova, extinderea sistemului de iluminat public – 7 
milioane, parcările din zona Liceului Energetic şi din zona Judecătoriei Craiova, care sunt 
în faza de SF, am alocat 2 milioane pentru execuţie anul acesta. 

Alimentare cu energie electrică, 2 staţii de încărcare rapidă, Craiova – Piaţa Gării, 
aviz tehnic de racordare, 1,2 milioane de lei. Achiziţie automate de dirijare a traficului în 
intersecţii, 250 mii. Acord cadru pentru 500 de camere video care vor monitoriza 
cimitirele, locurile de joacă, platformele de gunoi, dar şi pentru supravegherea traficului 
– 10 mii deocamdată, pentru începutul acestei proceduri.  

Acord cadru pentru eliberarea documentaţiei tehnico-economice şi executarea 
lucrărilor pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – 20 de mii. 
Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă în valoare de 38 de milioane, care sunt: cel 
de la fântâna Popova, practic reconstrucția acestei fântâni și cu toate străzile adiacente 
din jur, 6,7 milioane lei.  

PUG.ul Craiovei - 9,2 miliaone lei, s-a finalizat, urmează să fie pus în dezbaterea 
publică. 

Renovarea energetică a clădirilor rezidenţiale – 53 blocuri de locuinţe – 1 milion şi 
alte 14 blocuri de locuinţe – 21 milioane . 

Avem protecţia mediului, bugetul total – 85 milioane de lei, dintre care secţiunea 
de funcţionare 78 milioane, iar cea de dezvoltare 6,6 milioane.  

Obiective de investiţii sunt: studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova 
– 229 mii lei; elaborarea hărţilor strategice de zgomot pentru aglomerare şi a planurilor 
de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant – 185 mii lei. 

Pentru dotarea a SC salubritate Craiova, achiziţia a trei utilitare – 1,2 milioane lei.  
Reabilitare canal colector, staţie epurare, se refac casetele de pe bvd. Râului, se 

decolmatează şi se casetează, în continuare, canalul Râului, până la ieşirea din municipiul 
Craiova. Până acum, nu am putut să facem această casetare pentru că nu a fost pe terenul 
municipalităţii. Anul trecut, am reuşit să preluăm de la Podari mare parte din el şi până la 
ieşirea din Craiova, se va caseta. Se adaugă, de asemenea, şi patru benzi de circulaţie de 
la Podul Popoveni până la Aleea II Bechetului. Suntem în faza de elaborare a 
documentaţiei. Totalul 4,5 milioane lei. 

Masterplanul de canalizare pluvială şi canalizare ape uzate este de 500 mii lei, deja 
se lucrează la el de mai bine de câteva luni în primărie.  

La capitolul transport 463 milioane lei reprezintă bugetul pentru acest capitol, 
dintre care am alocat 45 milioane lei pentru repararea străzilor, aleilor şi trotuarelor, 
pentru că dorim să continuăm acest proces de asfaltare . Anul trecut, am reuşit să asflatăm 
130 de străzi în municipiu. Mai avem cam 150 de străzi care sunt nereabilitate, în Craiova. 
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Eu zic că, dacă ne menţinem ritmul, ar însemna că undeva, la începutul anului viitor, ar 
trebui să se termine. Sigur, asta depinde foarte mult şi de finanţarea, care vine de la 
bugetul de stat, pentru străzile care sunt pe programul Anghel Saligny şi, de asemenea, 
depinde şi de cât de repede se mişcă cei cu canalizarea, firma care execută canalizarea. 

Investiţii: - noi avem străpungerea la str. Traian Lalescu cu Calea Bucureşti, 3 
milioane de lei, care urmează să înceapă în acest an. Am avut-o prinsă şi anul trecut, cu 
tot cu finanţare. Din păcate, însă, a întârziat un an şi jumătate avizul de mediu. Abia acum 
l-am primit şi putem să demarăm această investiţie.  

Pasarela pietonală de la Hanul Doctorului pentru legătura cu parcarea care se va 
face pe terenul Consiliului Judeţean. Am prions o sumă de 10 mii deocamdată, doar 
pentru începerea procedurilor.  

Acordul cadru pentru modernizare şi reabilitare străzi din municipiul Craiova, 20 
de milioane. Deci unele sunt de reparaţii, 45 de milioane, altele sunt de investiţii – 20 
milioane . 

Reabilitare pasaj rutier Electroputere – 2 milioane de lei. A început deja execuţia 
în acest an şi urmează să fie finalizată tot anul acesta.  

Reabilitare pasajul de la km 0 – 1 milion de lei, lucrare care urmează să debuteze 
anul acesta.  

Apoi avem proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi este vorba de programul 
integrat de modernizare a transportului public în Craiova, cu tramvaiul, modernizarea căii 
de tramvai de pe str. Henri Ford  - 43,7 milioane de lei, modernizarea căii de tramvai de 
pe Calea Severinului – 53 milioane, achiziţia a 17 tramvaie – 146 milioane lei. Proiect 
integrat de modernizare a sistemului de transport public cu autobuzele în municipiul 
Craiova, extinderea sistemului de management al traficului, precum şi achiziţia de 16 
autobuze noi, cu staţii de încărcare – 6,6 milioane lei.  

Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban, achiziţia a 30 de autobuze 
noi – 92 milioane. Deci sunt diferite, sunt 2 etape diferite. Cele 30 de autobuze urmează 
să vină în perioada imediat următoare, în următoarele două luni, celelalte urmează 
procedurile de achiziţie.  

Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană, în zona de NE a municipiului 
Craiova, pasajul Gîrleşti şi str. Mălinului – 844 mii lei. Am făcut deja proiectarea şi 
urmează să facem procedura de achiziţie pentru execuţie. 

Sunt şi investiţii care nu apar în bugetul local, cum este Spitalul Filantropia, despre 
care am spus, adică secţia de pediatrie, practic construirea acelui corp pentru Spitalul de 
pediatrie, cu 7 etaje care, aşa cum v-am spus, va fi preluată pe CNI sau pe BEI. Urmează 
să se pronunţe Guvernul în perioada imediat următoare şi Fun zone-ul, adică zona de la 
Piaţa veche, unde vor fi construite două săli de sport, de box şi de scrimă, restaurante şi 
locuri de cazare pentru sportivi. 

De asemenea, în anul 2023, continuăm procesul de digitalizare a instituţiei, prin 
achiziţia de sisteme informatice integrate, tehnică de calcul şi aplicaţii informatice în 
valoare totală de 1 milioan de lei. Continuă reabilitarea celor două clădiri monument de 
pe A.I. Cuza  în valoare de 17 milioane de lei din bugetul local, plus 15 milioane de euro 
din fondurile de la BERD.  
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Apoi avem un acord cadru pentru achiziţia de servicii de proiectare pentru 
construcţii existente, extinderi şi construcţii noi, de 13 milioane lei. Pentru achiziţia de 
terenuri şi construcţii, am prevăzut suma de 24 miliaone lei. Astfel, pentru obiectivele de 
investiţii, a fost alocată suma de 175 milioane lei, precum şi suma de 528 milioane lei 
pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă. Cam atât, urmează apoi să 
răspundem, în funcţie de amendamente. 

Dl. Preşedinte: 
Există înscrieri la cuvânt? 
Dl. Drăgoescu, dl. Florescu, dl. Săuleanu, dl. Marinescu Octavian, dl. Nicolicea, 

dl. Vasile. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La ce punct suntem, dl. Preşedinte? 
Dl. Preşedinte: 
La punctul 1, la buget. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Păi şi amendamentele?  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Deocamdată este dezbaterea.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Se votează amendamentele, după care ajungem la punctul cu bugetul.  
Dl. Preşedinte: 
Păi bănuiesc că vreţi să le propuneţi printr-o intervenţie.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Păi dezbatem amendamentele sau punctul 1? Nu înţeleg. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Suntem la punctul 1 care are şi amendamente şi dl. preşedinte v-a întrebat cine mai 

are de completat sau de adus adăugiri. Dvs. aveţi de susţinut amendamentele, celălalt 
grup, la fel, plus cei care s-au mai înscris.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Deci suntem la amendamente, la punctul 0. Mă înscriu la cuvânt, dar nu înţeleg la 

ce punct mă înscriu.  
Dl. Consilier Local Nicoli: 
La punctul 1, ca să susţineţi amendamentele pe care le avem în ordinea de zi. Toate 

sunt cu 0 în aplicaţie. Amendamentele sunt toate la punctul 1.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Se votează în bloc amendamentele cu bugetul? 
Dl. Preşedinte: 
Haideţi să aibă loc întâi dezbaterile şi intervenţiile şi, după aceea, discutăm despre 

vot. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Mulţumesc d-nei Primar pentru prezentarea acestei versiuni cosmetizate a 

bugetului local, însă, cred că ar fi cazul să vorbim un pic despre realităţi. Realitatea este 
că este un buget al sărăciei, cel mai mic buget din venituri proprii, dacă este să ne raportăm 
la primele 5 -6 oraşe din România, aici vorbim de 135 milioane de euro. Din păcate, de 



Sed extraord.02.02.2023                                                       10                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

mult nu am văzut un buget care să fie mai mult focusat pe partea de, să zicem cheltuieli 
cu salariile şi administrative şi fără nicio legătură cu investiţiile în municipiul nostru. Am 
văzut, totodată, că intenţionaţi, şi ăsta este cuvântul potrivit, intenţionaţi să investiţi 26-
27 milioane de euro în investiţii anul acesta. Din păcate, experienţa din anii precedenţi ne 
demonstrează că ceea ce propuneţi dvs. pe  investiţii la început de an, se realizează în 
procent de 30-40%. Deci, dacă anul trecut ne-aţi spus că vom avea investiţii în Craiova 
de 20 milioane de euro, faptic, la decembrie, s-a închis pe undeva pe 9 milioane de euro. 
Deci, anul acesta, craiovenii n-ar trebui să se aştepte la investiţii mai mari de 10-11 
milioane de euro, încă o dată subliniez, din veniturile proprii ale primăriei.  

Pe lângă aceasta, am observat că executivul doreşte să cheltuiască aproximativ 5 
milioane de euro, 24 milioane de lei, ami exact, pentru achiziţia de terenuri şi imobile. 
Chiar nu înţeleg sensul bugetării acestei cheltuieli, având în vedere că, în ultimii doi ani, 
am tot cumpărat terenuri de milioane de euro şi scopul declarat fiind acela de a se construi 
parcări supraterane, locuri de joacă sau spaţii verzi. În realitate, după trei ani de zile de la 
preluarea mandatului de către d-na primar şi de administraţia dânsei, nu am văzut pe 
terenurile achiziţionate nici măcar o parcare supraterană nu construită, începută. De 
aceea, consider că putem folosi suma respectivă de 5 milioane de euro, cu altă destinaţie, 
cu un scop mult mai bun sau un scop care să aducă valoare adăugată comunităţii noastre. 
Asta era aşa, o paranteză legată de buget. Cât despre amendamentele pe care noi le-am 
depus la proiectul de buget, acestea sunt corelate cu realitatea, încă o dată subliniez, în 
care trăim. 

Primul dintre amendamentele pe care aş vrea să le prezint şi să le susţin, are 
legătură cu depopularea oraşului nostru. După cum aţi văzut şi dvs. în ultimii zece ani, 35 
de mii de craioveni au părăsit municipiul nostru. De aceea, noi, grupul USR, ne-am gândti 
să încurajăm cumva tinerele familii, astfel încât primăria să ofere un stimulent de 2000 
lei pentru fiecare copil nou-născut. Am analizat şi impactul bugetar. În Craiova se nasc, 
în medie, undeva la 4000 de copii pe an, deci, practic, ar fi un impact bugetar de 8 
milioane de lei. Încă o dată, sursa de finanţare identificată, putem să tăiem de la cele 24 
de milioane de lei, achiziţiile de terenuri şi imobile prevăzute în bugetul de anul acesta. 

Un alt proiect pe care noi îl susţinem, un amendament la proiectul de buget, este 
legat de trecerile de pietoni smart . Ştiu că l-am discutat şi anul trecut, însă ele nu au fost 
realizate. În fiecare an, zeci de persoane îşi pierd viaţa pe treceri de pietoni, din cauza 
faptului că acestea nu sunt corespunzător şi bine semnalizate. Asta e legat de siguranţa 
cetăţenilor. 

Mai avem un amendament legat de locurile de joacă pentru copiii cu dizabilităţi. 
Trebuia, tot aşa, de anul trecut, să fie implementat proiectul. Înţeleg că achiziţia este în 
curs sau doar ce s-a făcut, însă concret, nu s-a executat nimic. Ar fi bine să continuăm 
achiziţia acestor locuri de joacă şi pentru anul 2023, având în vedere că, din păcate, sunt 
numeroşi copii aflaţi în această situaţie.  

Mai avem un proiect destul de mare şi anume, este vorba de reabilitarea integrală 
a Pieţei Centrale, Piaţa Mare, iar noi, aici, am considerat necesară alocarea unei sume de 
5 milioane de euro, astfel încât acea piaţă să fie făcută după standarde europene şi să nu 
mai existe condiţii insalubre şi să arate în halul încare arată astăzi. Consider că piaţa unui 
oraş este foarte importantă şi este eticheta acelui oraş.  
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Şi, dacă tot vorbim de realităţi şi de ceea ce au nevoie craiovenii, mi-aş dori foarte 
foarte mult ca aceştia să nu mai trebuiască să îngheţe în case. Este o situaţie dramatică, 
oamenii nu-şi mai pot permite să dea drumul la căldură, la calorifere, pentru că facturile 
sunt de zeci de milioane de lei. Acum eu am văztu că dvs., pe lângă cele 20 milioane de 
lei deja bugetate, aţi mai alocat încă 6 milioane de lei, însă asta nu va rezolva problema. 
Dacă vă pasă de cetăţenii acestui oraş, eu propun să majorăm subvenţia cu încă 10 
milioane de lei. Din calculele mele, suma necesară pentru a acoperi integral creşterea 
gigacaloriei din decembrie, este de vreo 36-37 milioane lei. Deci, dacă dvs. doriţi ca 
locuitorii municipiului nostru să nu stea să îngheţe în case şi să nu fie afectaţi de creşterea 
gigacaloriei, va trebui să votaţi pentru amendamentul nostru de a realoca încă 10 milioane 
de lei. Asta este suma necesară, astfel încât facturile craiovenilro să revină la valorile 
anterioare lunii decembrie, din octombrie, din noiembrie.  

Totodată, mai avem un amendament la proiectul de buget, şi este vorba de proiectul 
demarat de dvs., de executiv, în ianuarie 2021, dacă nu mă înşel, şi anume, construcţia 
din curtea Spitalului de Neuropsihiatrie, centrul de recuperare. Era o investiţie de 
aproximativ 30 de milioane de lei, 6 milioane de euro, o investiţie pe care noi am votat să 
o facem atunci, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Aş dori ca în anii următori, sau, măcar 
anul acesta, să se înceapă lucrările la acest obiectiv foarte necesar comunităţii noastre. 
Deocamdată, atât am avut să spun. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Nu voi intra în cifre. Văd că ceilalţi colegi ai mei sunt pregătiţi să intre în cifre, să 

vadă care este valoarea investiţiilor programate în acest buget. Eu am încercat să aflu care 
este prioritatea acestui buget sau care sunt priorităţile de dezvoltare ale Craiovei, care sunt 
direcţiile pe care se dezvoltă municipiul nostru. N-am reuşit să înţeleg aceste lucruri, în 
condiţiile în care este clar că dezvoltarea Craiovei haotic, practic, nu se face după un 
proiect bine definit. Mi se pare că principiul pe care a fost alcătuit, întocmit, bugetul, a 
fost ceva de genul să le dăm tuturor câte ceva, să împăcăm pe toată lumea, şi să fie bine, 
ca să nu fie rău. Practic, bugetul nu a parcurs toţi paşii, după părerea mea, n-a fost o 
dezbatere publică reală. Eu cred că trebuiau să fie nişte întâlniri pe categorii de cetăţeni, 
întâlniri cu tinerii, care au nevoile şi problemele lor, întâlniri cu seniorii, întâlniri cu 
oamenii de afaceri, mergându-se până în cartiere, pentru că şi problemele din cartiere 
diferă şi fiecare cartier are priorităţile lui.  

N-au existat negocieri cu celelalte partide politice. Cele 21 de amendamente 
propuse de PNL, pe care probabil că le va prezenta dl. Preşedinte, Marian Vasile... 

Dl. Preşedinte: 
Nu ami este preşedinte. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Nu mai este, este prim vicepreşedinte  şi este foarte bine. Amendamentele au fost 

respinse pe bandă rulantă de maşina de vot a PSD şi mă aştept ca şi în şedinţa de astăzi 
să se întâmple acelaşi lucru. Dacă nici unul dintre cele 21 de amendamente, nu este 
necesar să fie pus în operă, în Craiova, este clar că se resping numai pentru simplul fapt 
că au fost propuse de PNL. În aceste condiţii, eu mă voi abţine de la votul proiectului şi 
voi vota abţinere la bugetul pe anul 2023.  
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Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Distinşi colegi, intervenţia mea priveşte aplicarea unui text de lege. Am dezvoltat 

ideea în chat, puteţi să verificaţi dvs., este vorba de aplicarea art. 456 alin. 2 lit. h indice 
1 din Codul Fiscal, anume cu privire la posibilitatea de -a cu 50% plata impozitului, taxei 
pentru clădirile noi sau reabilitate cu destinaţia de locuinţă pentru proprietarii care execută 
pe cheltuiala lor lucrări pentru creşterea performanţei energetice pentru instalarea de 
sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice. Deci, repet, este o 
posibilitate pe care o oferă Codul Fiscal.  Motivul pentru care eu am solicitat să se verifice 
dacă cumva s-a inclus, dacă nu, să fie inclus ca şi amendament, proneşte de la două 
aspecte: pe de o parte, în proiectul de hotărâre pe care dvs. îl aveţi, în mod just s-au făcut 
mai multe aplicări ale Codului Fiscal şi mă refer la acele bonificaţii, însă aceasta nu a fost 
trecută, nu ştiu dacă este, pur şi simplu, eroare, sau e chestie de viziune, însă, cred eu, că 
se impune un astfel de amendament, în condiţiile în care, dacă vă aduceţi aminte, prin 
HCL 41/2021, am aprobat un plan de acţiune, Craiova verde, în condiţiile în care Craiova 
a fost primul oraş care a aderat, din ce-mi aduc aminte, la acel program al Băncii Europene 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în care s-au stabilit astfel de principii. Aşadar, 
aplicarea acestui text din Codul Fiscal şi acest cadru de stabilire şi aprobare pus pe 2023, 
cred că s-ar impune. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Mulţumesc şi eu! Am să vă răspund foarte scurt. În momentul în care dvs. aţi scris 

pe chat, am solicitat de la Direcţia de Taxe şi Impozite un răspuns şi ne-au spus că această 
modificare a survenit prin Legea 370/2022 care aproba Ordonanţa 16/2022 şi a apărut la 
finalul lunii decembrie. Acesta este motivul pentru care acest text de lege, modificarea 
Codului Fiscal, nu se regăseşte în proiectul de taxe şi impozite aprobat de noi în luna 
decembrie. Însă, veţi primi un răspuns complet de la Primărie . Iar Codul Fiscal ne 
interzice să modificăm taxele şi impozitele locale în timpul anului fiscal. Însă, veţi primi 
un răspuns.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Toate modificările pe Codul Fiscal trebuie să se facă cu 6 luni înainte de a fi aplicat. 

Deci este clar că nu putem să aplicăm modificarea asta. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Aveam şi eu o scurtă intervenţie legată de unul dintre amendamentele despre care 

s-a discutat deja. Este vorba de primul amendament USR: spaţii de joacă accesibile 
copiilor cu dizabilităţi. În principiu, înţeleg amendamentul  şi necesitatea sa şi cred că 
executivul, dacă nu avea deja în vedere, va căuta soluţii în acest sens. Ce nu sunt de acord, 
este felul în care acest amendament a fost înaintat. Dincolo de vechea problemă, cu 
îndeplinirea unor  cerinţe minime pentru un amendament, mai ales  sursa de finanţare, 
dincolo de faptul că putea fi propusă această iniţiativă mult mai din timp şi ştim că se 
schimbă soaţiile de joacă. Mai este o chestiune. Ieri, după ce am văzut amendamentele în 
comisie, care erau destul de vagi, am încercat să fac puţină cercetare, să le înţeleg mai 
bine, să văd ce soluţii sunt, dacă există deja, şi alte aspecte. Şi, în timp ce căutam 
informaţii, am constatat cu stupoare că acest amendament nu este altceva decât un text 
copiat de pe internet. Deci, pentru un partid care s-a branduit în jurul prevenirii şi 
pedepsirii plagiatului, am găsit că acest amendament nu este altceva decât o iniţiativă 



Sed extraord.02.02.2023                                                       13                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

copiată cuvânt cu cuvânt de la un proiect de bugetare participativă depus la Vâlcea anul 
trecut, de către un cetăţean. Literă cu literă. Nu mi se pare normal să ni se servească în 
ceasul al doisprezecelea un text de pe internet, să-l numim amendament şi să-l votăm nici 
măcar ca şi idee, pentru că este ideea altcuiva, cu textul altcuiva şi dintr-un alt oraş. Deci, 
nu pot să votez un astfel de amendament care este, practic, plagiat.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Văd că şi dvs. şi colegul de la PER, vă erijaţi în executiv. Credeam că sunteţi parte 

din Consiliul Local, că sunteţi colegii noştri. Ca idee, vreau să-i transmit colegului că nu 
este nicio ruşine să copiezi, mai ales să copiezi de la oraşe care sunt cu ani lumină înaintea 
noastră. Dar noi, până să inventăm ceva în Craiova, trebuie să recuperăm decalaje mari şi 
nu este niciun fel de ruşine în a copia un proiect bun.  

Am să fiu foarte scurt, dl. Preşedinte, pentru că ştiu că staţi cu degetul pe mouse să 
ne întrerupeţi microfoanele şi vreau să vă spun că este un buget minunat, excepţional, atât 
de minunat încât vă este frică să-l dezbateţi cu oricine. Vă este frică să-l dezbateţi cu 
cetăţenii, vă e frică să-l dezbateţi cu consilierii locali. Şi spun acest lucru pentru că este, 
cred că prima dată, deşi, de zece ani, ne-am obişnuit cu conducerea PSD, dar este prima 
dată când nu are loc o dezbatere publică. A avut loc doar un monolog între executiv şi o 
cameră de filmat, pe facebook, tocmai pentru că este un buget minunat. Este inadmisibil 
şi inacceptabil să nu avem un dialog cu cetăţenii, este inadmisibil şi inacceptabil să nu 
avem un dialog cu Consiliul Local, care, până la urmă, conduce acest oraş. Este 
inadmisibil şi inacceptabil ca, de câte ori aveţi chef să convocaţi o şedinţă on-line şi nu 
cu prezenţă fizică. Perioada pandemiei s-a terminat de mult. 

 În concluzie, o să fiu destul de scurt în ceea ce am de spus. Am să prezint, pe scurt, 
amendamentele PNL, pentru că ele sunt în număr de 21 şi vreau să precizez încă de la 
început, pentru că ştiu ce răspunsuri mi se vor da. Până acum, în anii anteriori, când 
depuneam amendamente la comisiile de specialitate, ni se spunea că trebuia să venim şi 
să le depunem în dezbaterea publică cu cetăţenii. De data asta, am făcut acest lucru şi ne-
am înscris în termenul pus de dvs. şi am făcut propuneri, ca orice cetăţean, urmând ca 
executivul să găsească soluţiile şi să identifice sursele de finanţare. Adică, atenţie! Nu am 
depus la comisii, aşa cum trebuia să facem, pentru că, până la urmă, dezbatem în şedinţa 
de consiliu, pentru că ani la rând ni s-a reproşat că nu am făcut mai devreme, în termenul 
prevăzut. Ne-am încadrat în termenul prevăzut, am făcut propunerile până luni, că era 
ultima zi, ultimul termen scris de dvs. pe pagina de internet, aşa că surse de finanţare, 
modalitatea de prezentare a amendamentului, vă rog să nu mai facă obiectul discuţiei. Am 
să le spun pe scurt. Primul amendament al nostru se referă la extinderea reţelei de 
canalizare pluvială a oraşului, pentru că este principala problemă cu care ne confruntăm. 
Înainte de a face orice vreţi dvs. să facem, noi trebuie să putem să umblăm prin Craiova 
după fiecare ploicică. Sunt ferm convins că dacă întrebăm orice cetăţean: Ce preferaţi, 
Fantasy park sau canalizare pluvială în oraş? La fel cum putem întreba cetăţenii: Ce 
preferaţi, Skate park sau secţie de ATI la Spitalul de Neurologie? Deci, dacă aveam o 
dezbatere publică cu cetăţenii, sunt ferm convins că ne întorceau acest buget, cum ar fi şi 
trebuit să fie, pentru că, până la urmă, Primăria nu se conduce prin monolog, ci prin 
dialog. Până la urmă, noi suntem puşi aici ca să prezentăm şi să punem în aplicare 
dorinţele cetăţenilor. Avem printre amendamente, inclusiv nişte studii de fezabilitate 
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pentru reabilitarea fântânilor istorice din oraş. Ne dorim un oraş turistic, am putea să 
facem un traseu turistic cu fântâni istorice, care sunt multe care au poveşti şi pe care chiar 
putem să le prindem pentru că anul acesta avem peste două milioane şi jumătate de euro 
alocaţi pentru contractul acela cadru cu fiirmele de proiectare. Studiul de fezabilitate la 
fel, am cerut pentru realizarea a trei pasaje subterane pietonale la intersecţia str. Calea 
Bucureşti la KFC, la Piaţă şi la Rotonda.  

La fel, am solicitat un studiu, făcut de firmă de specialitate, pentru reanalizarea 
traseelor de autobuze. Oraşul are altă dinamică acum. Dacă traseele au fost gândite atunci 
când existau fabrici, când existau uzine, acum punctele de interes sunt altele şi cetăţenii 
vor să ajungă din punctul A în punctul B, nu în punctul E sau în punctul D.  

Dar, pentru că repet, dl. Preşedinte sunt convins că este cu mâna pe buton, noi 
aceste amendamente să ştiţi că le-am avut şi le-am propus din discuţiile cu cetăţenii, şi 
vom face, în continuare, acest lucru, începând de mâine, şi vom dezbate acest buget pe 
toate canalele posibile, cu toţi cetăţenii Craiovei, dacă este nevoie, vom strânge şi 
semnături, ca să vă arătăm că, într-adevăr, acest buget nu reprezintă voinţa craiovenilor. 
Vă mulţumesc frumos! 

Dl. Preşedinte: 
Mulţumesc şi eu. Atenţie la canale! 
Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Aş vrea să fac câteva observaţii asupra amendamentelor depuse de colegi. Să 

începem cu, se pare, încă un plagiat, dar mă bucur că, de data asta, plagiatele sunt validate.  
Trusoul 2000 de lei, programul d-nei Firea din anul 2022. Frumos, este foarte bine, 

avem, într-adevăr, nevoie, având în vedere datele de la Statistică privind scăderea 
populaţiei oraşului Craiova, avem nevoie de creşterea natalităţii, de susţinerea tinerilor 
pentru a face copii. Este drept că, în Craiova, populaţia nu a scăzut atât cât încerca să 
demonstreze dl. Drăgoescu, dacă luăm în considerare şi faptul că mulţi dintre locuitorii 
Craiovei au preferat să se mute în satele, comunele limitrofe, şi astfel a condus la 
micşorarea populaţiei Craiovei şi nici la nivelul Timişoarei, care s-a redus cu aproximativ 
70 de mii, sau Clujului, cu aproximativ 40 de mii, iar despre acestea nu se poate spune că 
sunt conduse de vreo administraţie care are vreo legătură cu PSD-ul. Este o propunere 
bună ca şi tinerii să primească o sumă de 2000 lei, dar, dacă ştiu eu bine, la Ministerul 
familiei, condus de d-na Firea, este în discuţie ca programul din 2022, să fie reluat şi în 
2023.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Să înţeleg că votaţi pentru, dl. Nicolicea? 
Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Da, da, da, voi vota aşa cum voi considera.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Cum vă spune partidul, am înţeles.  
Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Compensarea gigacaloriei – dacă ministrul Virgil Popescu a aprobat deblocarea 

integral a sumei constituită ca şi garanţie, atunci aveaţi cele 10 milioane, dl. Drăgoescu, 
pe care le solicitaţi pentru compensarea gigacaloriei.  
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Reabilitarea Pieţei Centrale – un alt lucru solicitat de colegi. Abia au fost înlocuite 
mesele.  

Dl. Preşedinte: 
O să răspundă executivul. Dacă aveţi ceva punctual.   
Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Amendamentul cu privire la asfaltarea străzilor : măcar una dintre ele, este 

asfaltată. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Dl. Nicolicea, am făcut precizare în comisia de urbanism referitor la acest aspect. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
V-aţi dat seama că habar n-aţi avut ce treceţi pe acolo. 
Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Ce să vă mai spun ? legat de reabilitarea conductelor? Să discutăm o problemă pe 

care d-na Primar a expus-o deja în şedinţa trecută? Aţi spus că aţi solicitat ca conductele 
care ţin de CEO, pentru că avariile, în general, au fost pe aceste conducte şi nu pe 
conductele între punctele termice şi blocuri, să fie trecute în proprietatea primăriei pentru 
a putea fi reabilitate pe fonduri europene, şi, în momentul de faţă, se solicită bani pentru 
reabilitarea acestora . Ori nu au fost atenţi la şedinţă, ori nu înţeleg despre ce este vorba. 
Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Spânu: 
Vreau să intervin şi eu scurt. S-au făcut câteva afirmaţii în legătură cu accesul 

cetăţenilor şi cu privire la dezbaterea acestui buget. Aceste afirmaţii nu au susţinere nici 
în lege şi nici factual. Spun în lege, deoarece legea nu face distincţie între convocarea 
unei şedinţe a Consiliului Local şi că ar avea prioritate întâlnirea fizică sau online. 
Distincţia este făcută între şedinţe ordinare şi extraordinare, pentru că indiferent cum 
convocăm şedinţele, important este să asigurăm transparenţa şi caracterul public al 
acestor şedinţe. Ori, părerea mea este că este asigurat mult mai bine caracterul public al 
acelor şedinţe, atunci când le ţinem on line. Şi factual, este un argument pentru că la 
ultima şedinţă pe anul trecut, pe bugetul local, n-a participat dintre cetăţeni nimeni, în 
afară de mass media, şi membri, conducerea instituţiilor, primăriei, în rest, din cetăţeni, 
nu au participat. Deci, nu este un argument că acest buget nu este dezbătut, sau, aşa cum 
s-a afirmat on line, că atunci când se convoacă şedinţa on line, noi dorim să fugim de 
cetăţeni. Dimpotrivă, realitatea este cu totul şi cu totul alta. 

 Şi, pentru că tot s-a vorbit de realitate, decalajele dintre alte oraşe şi Craiova, nu 
numai că au fost depăşite, ci avem unul dintre cele mai frumoase oraşe, tocmai pentru că 
nu am imitat şi nu am copiat managementul unor oraşe ca Bucureştiul sau Timişoara. Tot 
ce s-a făcut în oraşul Craiova, s-a făcut pentru cetăţeni, realitatea aceasta este, am investit 
în spitale, am investit în şcoli, în transport, în sănătate, avem cele mai frumoase parcuri 
şi grădini din ţară, şi, drept dovadă, imaginea oraşului este în creştere, numărul turiştilor  
este în creştere. Asta este realitatea pentru acest oraş. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Vreau să adaug două aspecte şi să vă aduc aminte că, referitor la depopularea 

oraşului, care este oarecum falsă, să zic eu. Recensământul în Craiova a fost făcut cu doar 
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42 de tablete , recenzorii le-au plimbat de la unul la altul, 42 de tablete au avut la dispoziţie 
în Craiova. 

Iar, referitor la colegul de la PNL care a spus că nu înţelege bugetul şi care, 
întâmplător, a fost director la RAT în perioada 2009 – 2012, tot întâmplător, am fost şi eu 
în consiliul de administraţie în perioada de după dânsul, şi, pe perioada dânsului, a fost 
cumpărată o singură imprimantă. În doi ani şi jumătate de mandat al d-lui director, pe 
vremea aceea, şi acum consilier Local, a fost cumpărată o imprimantă. Atât. Atât am vrut 
să spun. Mulţumesc! 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Dacă sunteţi amabili să-mi permiteţi un mic comentariu, ca să nu fiţi în eroare. 

Această diminuare apare ca urmare a faptului că recensământul nu a avut ca punct de 
referinţă domiciliul, ci rezidenţa. Rezidenţa înseamnă să stai mai mult de şase luni într-
un loc. La data recensământului, cei mai mulţi, care au şi locuinţe de vacanţă sau aşa 
numitele a doua locuinţă şi a treia, locuiesc în Malu Mare. Uitaţi-vă la Malu Mare şi 
Cîrcea. Sunt cele două localităţi din zona metropolitană care s-au dublat, aproape. Acesta 
este motivul pentru care Craiova figurează cu această scădere. Dacă veţi verifica la 
Evidenţă, domiciliul stabil şi reşedinţa în Craiova au 293 de mii de persoane la data de 31 
decembrie 2022.  

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Vreau să fac un autodenunţ. Recunosc că şi eu am plagiat la amendamentele 7, 8 şi 

9. Am plagiat la punctul 7 un proiect de la Cluj, unde deja sunt 727 de locuri de parcare 
de bibiclete şi se mai dau în folosinţă încă 200. De aceea am indicat şi costul exact, pentru 
că am aflat cât costă un container de acest fel.  

La punctul 8 am plagiat un proiect din Italia unde se acordă 500 de euro pentru o 
bicicletă electrică. Eu am cerut 1000 lei. Şi la punctul 9, cu pistele de pump track, am 
plagiat un proiect din canada. Am zis să precizez, să nu fiu şi eu atacat că plagiem, dar eu 
cred că sunt proiecte bune, sunt preţuri de bun simţ, nu au impact aşa mare la buget şi mi-
ar plăcea dacă există deschidere să încercăm să susţinem proiecte de genul ăsta, mai ales 
că, cred că transportul alternativ ar ajuta foarte mult şi fluidizarea traficului şi scăderea 
poluării din oraş. Mulţumesc mult! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş vrea să-i răspund d-lui Marinescu, că a făcut referire la mine. Dl. Marinescu, 

noi nu suntem aici ca să inventăm apa caldă. 
Dl. Preşedinte: 
Dl. Drăgoescu, nu suntem aici ca să facem circ. O să-i dau cuvântul d-nei 

viceprimar Rela Filip, ca să răspundă . 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Vă rog să-mi daţi voie să răspund la propunerile venite de la dumnealor, deoarece 

amendamente nu pot fi considerate, că nu îndeplinesc niciun criteriu legal, aşa cum a spus 
şi dl. Vasile, pentru a fi considerate amendamente. Deci, le voi răspunde pe rând şi voi 
începe cu amendamentele USR, venind în această dimineaţă. Este vorba de proiectul prin 
care se doreşte acordarea stimulentului financiar de 2000 lei pentru un copil nou-născut. 
Vreau să vă spun că toate aceste propuneri pe care le faceţi în ceea ce constă subvenţii şi 
tot, ele trebuie să facă obiectul unui consiliu local anterior, de hotărâre, că noi nu putem 



Sed extraord.02.02.2023                                                       17                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

vota acum ceva ce vom propune altă dată. În buget nu poate fi prins. Este un copy paste, 
daţi-mi voie să spun, de la proiectul d-nei Firea, dar acum este în implementare pe fonduri 
europene. Pentru fiecare copil nou-născut se primeşte 2500 lei.  

Amendamentul 2 cu trecerile de pietoni smart – eu nu ştiu pe unde vă plimbaţi, 
pentru că ne cereţi măcar 20. Vreau să vă spun că sunt 69 în această clipă făcute, 14 în alt 
mod, şi vă şi spun cum, sunt 69 locaţii instalate de corpuri luminoase suplimentare şi 
altele 14, treceri de pietoni cu sistem pe senzori. Şi continuăm, le avem.  

SC Pieţe. Nu putem noi să facem. Ei au programul lor de dezvoltare. Vedeţi că 
piaţa de la Ciupercă deja a început. Este problema lor de dezvoltare şi vă spun că se face. 

Alocarea de fonduri pentru Spitalul de Neuropsihiatrie. Păi aşa cum am întrebat şi 
ieri, în şedinţă, unde aţi fost, dacă v-au votat craiovenii, când se făcea PNRR  şi Craiova 
nu a fost prinsă cu niciun spital? De ce nu v-aţi dus la ministrul dvs. care a făcut PNRR 
să prindă şi Craiova cu un spital. 

Locurile de joacă pentru persoane cu dizabilităţi fac parte din acordul cadru, au fost 
achiziţionate, urmează să se amplaseze în acest an. 

Amendamentul cu extinderea reţelei de canalizare, îmi pare foarte rău că nu ştiţi, 
se află pe proiectul de buget la capitolul 74. Pentru canalizare pluvială, dacă nu ştiţi, se 
lucrează de un an de zile la masterplanul de canalizare pluvială, iar la capitolul 74 în 
bugetul pe care îl votăm azi, pe protecţia mediului, este alocată o sumă de 500 mii lei 
pentru continuarea studiilor. Deci, se lucrează de un an la acest masterplan.  

Pe ţevile de la Termo, colegul nostru, pentru că face parte dintr-un grup unde 
deciziile se iau în comun şi îi informăm pe colegii nosştri, v-au spus. Pe Termo s-au făcut 
şi în trecut şi acum, pe ţevile care aparţin lui Termo, foarte multe investiţii. Avariile cele 
mai mari sunt pe ţevile CEO. Aşteptăm o hotărâre de Guvern ca să ni le dea nouă, să facă 
obiectul unui proiect european.  

Secţie  ATI  în spitalul de Neuropsihiatrie . Să nu credeţi că nu s-a gândit executivul 
până acum, în special d-na Primar, pe care o ştiţi cât vrea să investească în spitale. Este 
impropriu, este imposibil să faci în acel spital aşa ceva. Ar trebui un lift separat, alte 
circuite separate. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
La parter.   
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Exact. La parter, trebuie circuite separate, trebuie aprobate costuri şi paturi în plus, 

şi noi le avem. Pe zece ani nu mai putem cere paturi, de aceea d-na Primar a făcut 
demersuri foarte mari ca să luăm Spitalul CFR, să luăm şi de acolo paturi. 

La punctul 5 doriţi bandă în faţa şcolilor „kiss and ride”. Să ştiţi că legea prevede 
că poţi să o faci numai la şcolile în care există două benzi pe sensul de mers în faţa şcolii.  

La punctul 6 se doreşte înfiinţarea unui sens giratoriu, acolo, la Făcăi. Să ştiţi că 
discuţiile sunt purtate de d-na Primar, este în sarcina CNAIR şi este avansată şi de lărgirea 
străzii.  

Vouchere pentru biciclete, este tot un proiect copiat de la d-na Firea, dar, dacă ne 
spune cineva ce criterii. Dacă ar fi amendament, ar însemna ceva. 

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Vă înşelaţi, d-na viceprimar. Nu are nicio legătură cu d-na Firea.  
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D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Pistă modulară pump track. Avem execuţie de skate park în Fantasy park.  
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Cât costă skate park? Costă de zece ori mai scump. Şi asta se poate pune oriunde. 

Asta este 300 mii lei.  
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Păi, uitaţi-vă în buget.  
Expertizare pentru pasaje pietonale subterane, la Universitate, la intersecţia A.I. 

Cuza cu Calea Bucureşti. Vreau să vă spun că sunt studii foarte vechi care arată o 
împânzire de conducte acolo. Este imposibil. Noi aşteptăm identificarea pe fonduri 
europene pentru pasaje pietonale supraterane în acea zonă. Aşteptăm să apară ceva.  

Studiu pentru bibiclete, că mereu se face referire la acest lucru, să ştiţi că în Şimnic, 
unde noi am avut şi spaţiu şi zonă, există pistă de bibiclete, nu mai trebuie decât să vină 
căldura să se marcheze, dar există studii în acest sens şi se pot aplica numai acolo unde 
lăţimea străzii permite. După cum ştiţi, Craiova este un oraş foarte vechi şi sunt foarte 
puţine străzi largi.  

La punctul 13 unde se cere un studiu de trafic al RAT, vă spun că există studiu de 
trafic din 2017 în Craiova. El are valabilitate 5 ani, nu puteam porni altul, dar nici nu-l 
mai pornim pentru că în 2022, zona metropolitană Craiova a făcut studiu de trafic pentru 
Craiova şi zona metropolitană în vederea înfiinţării ADI. Urmează a fi pus în aplicare din 
iulie, când vin autobuzele.  

Fântâni istorice: vreau şi eu să vă întreb, pe care le doriţi reabilitate? Spuneţi-mi 
una dintre ele. Purcarului este reabilitată, Popova se reabilitează la ea, este proiectul pe 
fonduri europene, se lucrează şi la ea şi la străzile adiacente. Iancu Jianu este făcută, iar 
cea de pe Dealul Spirii intră în acel discutat proiect de regenerare urbană. Mai ştiţi vreuna? 

Punctul 15 pentru RAT – creşterea plafonului pentru pensionari. Plafonarea aceea 
se aprobă tot înainte. Toate sumele acestea trebuiesc aprobate prin hotărâre de consiliu 
înainte de votarea bugetului. 

La punctul 16 - studiu de trafic pentru fluidizarea  traficului de circulaţie. Este în 
execuţie, dar se face prin comisia de sistematizare şi se fac simulări pe programul pe care 
îl are primăria.  

Punctul 17 – străpungerea în Calea Bucureşti în urma executării drumului expres. 
Ce ţine de UAT Craiova, d-na Primar a ţinut enorma să se degajeze tot cartierul Bariera 
Vâlcii. De aceea, s-a făcut Carpenului. Acum, pe fonduri europene , este în implementare 
Mălinului . Restul este problema CNAIR. 

Tubulatura pe care o doriţi ca şi reţele de fibră, este ca şi rezolvată. Nu vom mai 
permite spargerea trotuarelor şi a străzilor, deoarece Orange a cumpărat vechea structură 
a ROMTELECOM  şi prin pământ există tubulatura fostului ROMTELECOM , este 
reabilitată şi vom introduce toate aceste cabluri într-o tubulatură, fără să mai spargem 
oraşul. 

Ce mă deranjează cel mai mult, vă spun că am rămas stupefiată, noi, tot executivul, 
efectiv, şi colegii din Primărie toţi, că ne-aţi făcut un amendament să asfaltăm străzi. 
Dragii noştri, aţi votat studii de fezabilitate şi vă iau fiecare stradă: Pescăruşului, Alunului 
– are semnat contractul pe Anghel Saligny, Dimitrie Bolintineanu, Aleea Dunării, 
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Craioviţei, Giuseppe Verdi, Albăstrele, Poligonului şi Ungurenilor, toate acestea sunt pe 
Anghel Saligny prinse în diferite stadii. Repet, Alunului este semnată, pe Poligonului 
lucrează încă cei de la CAO şi Drumul Ungurenilor se fac probele pentru canalizarea 
introdusă pe fonduri europene. Deci, toate acestea sunt prinse în programul pe Anghel 
Saligny. Dar aţi pus acolo străzi care sunt deja asfaltate. Alaltăieri, când aţi făcut aşa zis 
amendament , aţi trecut str. Moldova, este asfaltată din toamnă, Plopului – asfaltată, 
Gîrleşti – este asfaltată, Prelungirea Carpenului, adică Mălinului, cea care este deja pe 
fonduri europene. 

La punctul 20 cereţi achiziţionarea lămpilor solare, dar vă spun că o să fie prinse 
pe  proiectul de regenerare urbană, pe toate bulevardele pe care îl desfăşurăm. 

La punctul 21 – modernizarea transportului public, ceea ce cereţi dvs., măsuri de 
ticketing electronic, supraveghere video, toate fac parte din proiectul de achiziţie pe 
fonduri europene a autobuzelor şi a tramvaielor  şi poate fi pus în funcţiune doar când se 
închide proiectul şi vin toate celelalte autobuze şi tramvaie. 

 Deci, vă rog frumos să nu ne mai bombardaţi cu hârtii despre lucruri care sunt 
prinse în buget, despre lucruri care sunt executate , pentru că este ruşinor. 

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumesc mult, d-na viceprimar.  
Dl. Consilier Local Florescu: 
Aş dori şi eu un scurt drept la replică pentru colegul ,care şi-a permis să facă 

aprecieri asupra activităţii din anii 2009 – 2012. Să nu rămână situaţia chiar aşa, aş vrea 
să-i spun un singur lucru: eu m-am dus la RAT să fac transport public local, nu achiziţii, 
angajări, ş.a.m.d. Am făcut transport public de calitate.  

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Nici măcar nu v-am spus numele, dar, dacă tot v-aţi simţit, băniesc că şi acolo 

aveaţi buget de investiţii. Dacă n-aţi înţeles bugetul de investiţii al RAT-ului , n-avem 
pretenţia să-l înţelegeţi pe al municipalităţii.  

Dl. Preşedinte: 
Vă rog frumos să continuaţi o discuţie în particular, să aveţi o discuţie personală.  
Având în vedere că, aşa cum au spus şi colegii mai devreme, la comisiile de buget 

finanţe şi juridică s-a stabilit că toate aceste propuneri nu sunt amendamente, am să vă 
supun la vot dacă sunteţi de acord să votăm în bloc propunerile de la PNL şi propunerile 
de la USR. Propunerile de la USR nu sunt trecute în aplicaţie pentru că au venit astăzi.  
V-aş ruga să votăm în bloc şi votăm verbal.  Cine este pentru propunerea de a vota în bloc 
propunerile de la USR şi propunerile de la PNL? 

Dl. Consilier Local Andrei Ioan: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu Dorel: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi Manuel: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Cîrceag Eduard Alexandru: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Corâţu Cosmin Ion: 
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Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan Cristian: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Dindirică Lucian Costin: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Dinescu Sorin Nicolae: 
Pentru. 
Dna. Consilier Local Dinu Ionela Angelica: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu Cezar Mihail: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Enescu Georgel: 
Impotrivă. 
Dna. Consilier Local Filip Aurelia: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Florescu Marinel: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian Sorin: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu Constantin: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Nicoli Marin: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Nicolicea Romulus Victor: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu Ionuţ Cosmin: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Sas Teodor Nicuşor: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Săuleanu Lucian Bernd: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local  Spânu Dan Ştefan: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Stoian Daniel: 
Pentru. 
Dna. Consilier Local Ungureanu Adriana: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Vasile Marian: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi Mădălin Romeo: 
Împotrivă. 
Dl. Preşedinte:  
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Propunerea a fost votată cu 15 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă. 
 
Amendamente pct.1 – PNL . Cine este pentru? 
 

1. Extinderea  retelei  de canalizare  pluviala  in zonele  cu  risc crescut   de inundatii, 
Buget aprox. 25 mil. Lei 

2. Inlocuirea si reabilitarea retelei de termoficare în vederea reducerilor pierderilor de 
energie termica si modernizarea punctelor termice, Buget aprox. 20 mil. lei 

3. Infiintarea unei sectii ATI la Spitalul de Neurologie, Buget  aprox.  10 mil. Lei 
4. Gratuitate pentru studenti, masteranzi si doctoranzi pe transportul public in comun 
5. Infiintarea unui sistem pilot „kiss and ride" la o scoala unde traficul blocheaza 

circulatia la începutul si sfarsitul orelor de curs 
6. Infiintarea unui sens giratoriu la intersectia strazilor DN 55 (U.M Facai) cu Aleea 

2 Bechet (actuala rocada) 
7. Construirea a 3 parcari de biciclete tip container fiecare de câte 50 de locuri 

deasupra au montate panouri fotovoltaice, fiind independente dpdv energetic; 
accesul in interior se face cu cartela, au sistem de supraveghere video, yala 
electr01nagnetica , nu exista niciun risc pentru  utilizatori. 
Utilizatorii vor plăti un abonament în valoare de 60 Lei/an, Buget aprox. 650 000 
Lei 

8. Vouchere  biciclete electrice 1000 vouchere a 1000 de  lei 
Dupa achizitie se trimite online  factura,  contul IBAN si copie ci, apoi  primaria  
va trimite in contul cetateanului suma de 1000 de lei. 
Buget aprox. I  mil. Lei 

9. Pista modulara PumpTrack 
Pentru pasionatii de skateboarding, role, biciclete, trotinete, de toate varstele. Buget 
aprox. 300 OOO Lei 

10. Studiu de fezabilitate pentru treceri subterane pietoni  la  intersectia  Calea 
Bucuresti cu Bvd.Carol 1 si Calea Bucuresti cu Fratii Golesti s1 intersectia Calea 
Bucuresti cu str Horia 

11. Studiu de fezabilitate pentru pista de biciclete pe Bvd. Dacia si Bvd. Decebal de 
aprox 7km 

12. Studiu de fezabilitate pentru pista de biciclete de la intrarea dinspre Simnic pana la 
intrarea dinspre Podari de aprox 8.5 km 

13. Studiu de trafic privind reconfigurarea  traseelor de transport in comun la 
RAT 

14. Reabilitarea fantanilor istorice ale Craiovei 
15. Cresterea plafonului pana la 2500 lei pensie pentru pensionari m vederea acordarii 

gratuitatii pe mijloacele de transport in comun 
16. Studiu de trafic pentru fluidizarea traficului circulatiei prm introducerea de sensuri 

unice si giratorii 
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17. Strapungere Calea Bucuresti-Bulevardul  Decebal  si  elaborarea  de studii privind 
realizarea de investitii in infrastructura rutiera pentru preluarea traficului rutier din 
Drumul Expres in Mun. Craiova 

18. Realizarea infrastructurii subterane pentru retelele electrice si fibra optica 
19. Asfaltarea  strazilor  din  periferia  Mun.  Craiova  si  a  altor   strazi   cu piatra 

cubica : Aleea I, II,  III,  IV  Girlesti,  Str.  Pescarusului,  Str. Viitorului, Str. 
Alunului, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Poligonului cu  aleile aferente, Str. 
Drumul Ungurenilor, Aleea Dunarii, Prelungire Str. Carpenului, Str. Girlesti,  
Drumul  Muntenilor,  Str.  Moldova,  Str. Poporului,  Str. Craiovitei,  Str. Giuseppe  
Verdi, Str. Albastrele 

20. Achizitionarea de lampi solare stradale pentru iluminatul  public,  buget aprox. 1 
mil. Lei 

21. Modernizarea transportului public prin masu:ri de ticketing  electronic, 
supraveghere  video,  monitorizare  prin GPS si informarea calatorilor  in toate 
mijloacele  de transport si în toate statiile,   buget  aprox. 2 mil. 

 
Dl. Consilier Local Andrei Ioan: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Berceanu Dorel: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Borţoi Manuel: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Cîrceag Eduard Alexandru: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Corâţu Cosmin Ion: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan Cristian: 
Împotrivă. Sunt nefundamentate. 
Dl. Consilier Local Dindirică Lucian Costin: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Dinescu Sorin Nicolae: 
Împotrivă 
Dna. Consilier Local Dinu Ionela Angelica: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu Cezar Mihail: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu Georgel: 
Pentru. 
Dna. Consilier Local Filip Aurelia: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Florescu Marinel: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian Sorin: 
Împotrivă 
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Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu Constantin: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Nicoli Marin: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Nicolicea Romulus Victor: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu Ionuţ Cosmin: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Sas Teodor Nicuşor: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Săuleanu Lucian Bernd: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local  Spânu Dan Ştefan: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Stoian Daniel: 
Împotrivă, deoarece au fost făcute pe fugă, pe ultima sută de m.  
Dna. Consilier Local Ungureanu Adriana: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile Marian: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi Mădălin Romeo: 
Pentru. 
Dl. Preşedinte:  
Amendamentele propuse de PNL au fost respinse, fiind votate cu 11 voturi pentru 

şi 15 voturi împotrivă.  
 

Amendamente pct.1 – Grupul USR: 

1. Locuri de joacă accesibile pentru copiii cu dizabilități - Dizabilităţile pot fi de mai 
multe feluri. Există copii care nu se pot deplasa decât în fotoliu rulant, copii 
nevăzători, surzi, copii cu probleme neurologice, cronice sau degenerative, etc. 
Accesibilizarea locurilor de joacă este un subiect dificil, mai ales într-un oraş care 
s-a dezvoltat de-a lungul timpului ignorându-i pe micii craioveni vulnerabili. Nu 
este totuşi imposibil. Introducerea în fiecare loc de joacă a unor elemente dedicate 
copiilor cu nevoi speciale este un pas înainte spre normalitate. În acest sens, 
propunem achiziţionarea unor elemente specifice pentru copiii în fotolii rulante 
precum leagăne, învârtitoare, balansoare mixte, coşuri de basket etc. 

Buget: 50,000 Eur 

2. Treceri de pietoni smart: Nu mai vrem ca viețile oamenilor să fie curmate brusc din 
cauza inconștienței și neatenției șoferilor, așa că propunem semnalizarea și 
iluminarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni, astfel încât să creștem gradul de 
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siguranță al pietonilor. Aceste standarde sunt un lucru firesc în orașele europene și 
este demonstrat că reduc drastic riscul de accidente. 

Buget: 50,000 Eur 

3. Reabilitare Piata Centrala (Mare): avand in vedere conditiile insalubre din aceasta 
piata, consideram obligatorie renovarea integrala, suma necesara fiind de aprox. 5 
mil Eur. 

Buget: 5,000,000 Eur 

4. Alocare finantare privind realizarea obiectivului de investitii de la spitalul clinic 
Neuropsihiatrie Craiova ,,Extindere Corp C4 in cadrul Spitalului Clinic cu un Corp 
D+4E pentru sectia recuperare neurologica'' conform HCL 38/28,01,2021. 

Buget: 6,000,000 Eur 

5. Acordarea unui stimulent financiar de 2000 lei pentru nou născuţi, care este o 
măsură socială ce va fi de real ajutor pentru familiile de tineri şi o modalitate de 
revitalizare a populaţiei oraşului Craiova pe termen mediu şi lung.  

6. Majorarea subvenţiei la gigacalorie cu încă 10 milioane lei, pentru a acoperi 
integral creşterea gigacaloriei. 

 
Supun la vot amendamentele propuse de USR. Cine este pentru? 
Dl. Consilier Local Andrei Ioan: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Berceanu Dorel: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Borţoi Manuel: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Cîrceag Eduard Alexandru: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Corâţu Cosmin Ion: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan Cristian: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Dindirică Lucian Costin: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Dinescu Sorin Nicolae: 
Împotrivă 
Dna. Consilier Local Dinu Ionela Angelica: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Drăgoescu Cezar Mihail: 
Pentru. A se reţine că administraţia PSD votează împotriva majorării subvenţiei la 

gigacalorie. 
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Dl. Consilier Local Enescu Georgel: 
Pentru. 
Dna. Consilier Local Filip Aurelia: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Florescu Marinel: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian Sorin: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Mogoşanu Constantin: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Nicoli Marin: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Nicolicea Romulus Victor: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu Ionuţ Cosmin: 
Împotrivă 
Dl. Consilier Local Sas Teodor Nicuşor: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Săuleanu Lucian Bernd: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local  Spânu Dan Ştefan: 
Împotrivă. 
Dl. Consilier Local Stoian Daniel: 
Împotrivă. 
Dna. Consilier Local Ungureanu Adriana: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile Marian: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi Mădălin Romeo: 
Pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Amendamentele propuse de USR au fost respinse, fiind votate cu 11 voturi pentru 

şi 15 voturi împotrivă. 
Supun la vot proiectul de buget al municipiului Craiova, în forma în care ne-a fost 

prezentat. Cine este pentru? Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Împotrivă. 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023, 
după cum urmează: 
a) total venituri-1.290.075,00 mii lei (655.568,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 634.507,00 mii lei-veniturile secţiunii de dezvoltare); 
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b) total cheltuieli-1.360.863,00 mii lei (655.568,00 mii lei-cheltuielile secţiunii 
de funcţionare şi 705.295,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 
2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat 
de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-64 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Creşa-Craiova, conform anexei nr.65 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale şi 
Cabinete Medicale din municipiul Craiova, conform anexei nr.66 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a 
Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
derulate în anul 2023 de către Direcția Generală de Asistență Socială a 
Municipiului Craiova, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.8. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice, conform 
anexei nr.69 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
derulate în anul 2023 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.70 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.10. Se aprobă Programul anual de investiții 2022, conform anexei nr.71 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2023, a excedentului aflat în sold la finele 
anului 2022, în sumă de 70.788 mii lei. 

Art.12. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului 
de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite 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) 

- 5 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Vasile Marian, Sas 
Teodor Nicuşor, Cîrceag Eduard) 

- 6 abţineri (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Voicinovschi 
Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana, Săuleanu Lucian Bernd) 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2023 
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Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova, pentru anul 2023, după cum urmează: 
a) total venituri-31.831,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

31.831,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-31.831,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 31.831,00), 
  conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală 
a Municipiului 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2023, după cum urmează: 

a) total venituri-234.222,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
199.877,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 34.345,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-250.239,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 211.462,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 38.777,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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 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, Drăgoescu Cezar, 
Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, Enescu 
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Georgel, Florescu Marinel, Voicinovschi Mădălin Romeo, Săuleanu Lucian 
Bernd) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, pentru anul 2023, după cum urmează: 

a) total venituri-217.395,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
196.380,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 21.015,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-219.722,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 198.087,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 21.635,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară 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, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Sas Teodor Nicuşor, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu 
Marinel, Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana Săuleanu Lucian 
Bernd) 

- 1 abţinere (Vasile Marian) 
 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, pentru anul 2023, după cum urmează: 
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a) total venituri-111.968,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
110.701,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.267,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-114.752,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 113.485,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.267,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
de Neuropsihiatrie 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, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, Enescu 
Georgel, Florescu Marinel, Voicinovschi Mădălin Romeo, Săuleanu Lucian 
Bernd) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  Craiova, pentru 
anul 2023, după cum urmează: 

a) total venituri-11.990 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare, în sumă de 
11.390 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 600,00 mii lei); 

b) total cheltuieli-11.990 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă 
de 11.390 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 600,00 mii 
lei), 

   conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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.: 
- 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,  
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Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, Enescu 
Georgel, Florescu Marinel, Voicinovschi Mădălin Romeo, Săuleanu Lucian 
Bernd) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. În forma modificată, 

de care am luat la cunoştinţă în comisii.  
Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 

Art.1. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate integral din 
venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, pe anul 2023, prevăzute în anexele nr.1-59 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, pe anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 

Art.1. Se aprobă bugetul creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2023, la 
valoarea de 39.848 mii lei, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 

Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2023, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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 hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al  
municipiului Craiova, pe anul 2023 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aici, am văzut cu stupoare că iarăşi se alocă o căruţă de bani către Opera Română. 

Ştiu că discuţiile au fost să căutăm un organizator privat şi să nu mai folosim Opera 
Română pe post de organizator  pentru Intencity, ediţia 2023. Cu toate astea, nu înţeleg 
de ce alocăm 4 milioane de euor din nou către Operă pentru organizarea acestui festival 
şi, nu înţeleg totodată, de unde au venit dânşii cu estimarea că vor încasa 10 milioane de 
lei, având în vedere că anul trecut au încasat 2 milioane. Adică, pe ce se bazează ei că vor 
încasa de cinci ori mai mulţi bani? Asta, unu la mână. 

Doi la mână – cum putem să alocăm iar 4 milioane de euro şi să riscăm să pierdem 
suma asta când, în mod normal, au fost discuţii. Tot acest eveniment trebuie încredinţat 
unui organizator privat care să vină cu sponsori, finanţare, ş.a.m.d. Din acest motiv, nu 
putem susţine bugetul consolidat şi vom vota împotrivă. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Este forma modificată, exact cum le-am avizat şi în comisii. Cu forma modificată 

primită, de care am luat cunoştinţă în comisii. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
O să fiu foarte scurt, pentru că nu mi-aţi dreptul la replică nici când a discutat 

executivul. Însă vreau să subliniez faptul că poate nu a înţeles dl. Spânu sau nu am fost 
eu destul de clar. Eu nu am invocat lipsa dezbaterii publice pe buget, din punct de vedere 
juridic. Nu. Eu am invocat din punct de vedere moral. Eu sunt inginer şi nu am invocat 
niciodată din punct de vedere juridic proiectele de hotărâre ale consiliului.  

Şi, pentru că nu mi-aţi dat cuvântul după ce a vorbit d-na viceprimar,  ce pot să vă 
spun? M-a întrebat despre fântânile istorice, când s-a ştiut foarte bine că cea de pe Dealul 
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Spirii au descoperit-o cetăţenii când au dat buruienile la o parte. Ele sunt şi trebuie să le 
ştie Primăria. Nu trebuie să le spun eu, i le spun cetăţenii.  

La fel, despre parcările de biciclete, noi nu am specificat şcoala tocmai pentru a 
găsi executivul şcoala unde există două benzi. Ni s-a răspuns că nu se poate aproba 
amendamentul, pentru că trebuie la o şcoală cu două benzi. Ni s-a răspuns că paturile la 
spital sunt stabilite pe zece ani de zile. Anual se face către Casa de Asigurări de Sănătate. 
Răspunsurile pe care le-am primit de la executiv în ceea ce priveşte amendamentele PNL, 
nu ne-au mulţumit. Până la urmă, noi nu vrem altceva decât să nu mai fie inundată 
Craiova, noi vrem să circule autobuzele pe nişte trasee bine definite, noi ne dorim să avem 
un ATI. Vrem lucruri normale pentru cetăţenii noştri pe care le-am expus în această 
şedinţă, tocmai în urma dialogului pe care noi chiar îl facem cu cetăţenii. Vă mulţumesc 
frumos.  

Dl. Consilier Local Dinescu: 
Dacă îmi permiteţi, să lămurim unul din punctele şi din amendamentele ridicate de 

colegii noştri consilieri privind secţia de terapie intensivă de la Spitalul de 
Neuropsihiatrie. Nu a fost niciodată în discuţie, nici acum, nici înainte, oportunitatea unui 
departament sau compartiment de Anestezie – terapie intensivă. Pentru că o secţie de 
terapie intensivă înseamnă 25 de paturi, cu aprobare extrem de exigentă din partea 
ministerului şi ştim că se aprobă foarte greu un număr de paturi suplimentare, cu atât mai 
puţin pentru secţiile de terapie intensivă, care se va face în momentul dezvoltării acelui 
corp de clădire propus pentru secţiile de recuperare medicală care vor elibera astfel, o 
parte din spaţiul din clădirea Spitalului de Neurologie. Atât am avut de spus, referitor la 
acest punct.  

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 

          Împotrivă.  
Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2023, după 

cum urmează: 
a) total venituri- 1.913.856 mii lei  
b) total cheltuieli- 2.009.671 mii lei,  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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) 

- 4 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Sas Teodor Nicuşor, 
Cîrceag Eduard) 

- 7 abţineri (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Vasile Marian, 
Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana, Săuleanu Lucian Bernd) 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului municipiului Craiova, pe anul 2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 

Art.1. Se aprobă ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 
2023, conform  anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. 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: 
- 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, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu 
Marinel, Voicinovschi Mădălin Romeo,  Ungureanu Adriana, Săuleanu Lucian 
Bernd) 

- 1 abţinere (Cîrceag Eduard )  
 
 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului 
Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Asociaţilor Termo Urban Craiova 
S.R.L., ordinea de zi 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Sunteţi dispuşi să alocaţi 10 milioane de lei peste cei 26 pe care deja i-aţi alocat, 

astfel încât facturile să revină la valoarea dinainte de decembrie? Sau vreţi ca oamenii să 
„moară” în continuare de frig, la propriu, în case? Cetăţenii municipiului Craiova? 
Mingea este la dvs.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
O să vă spun exact despre ce este vorba. Noi alocăm 20 de milioane de lei prin 

buget, faţă de 13 anul trecut, plus deblocarea acelui fond pentru care am găsit înţelegere 
la Ministerul Economiei. N-o să-l deblocăm pe tot, cum ne-am fi dorit noi, ci să deblocăm 
o parte din el. Asta înseamnă că subvenţia, cuantumul subvenţiei pentru populaţie creşte 
la 133,21 lei, iar la populaţie va ajunge la 470,14 lei. Însă ceea ce am spus este că nu ne 
vom opri aici, pentru că avem deja discuţii cu Guvernul României, astfel încât să 
corecteze acea greşeală, spunem noi, prin care Timişoara primeşte 70 milioane lei, Bacău 
– 40 milioane, Constanţa – 62 milioane , chiar şi Râmnicu Vâlcea – 2 milioane, în 
condiţiile în care Craiova nu a primit niciun leu. M-am interesat care a fost motivul. S-a 
spus că din cauza faptului că CET II dă această căldură, furnizează agent termic nu numai 
pentru municipalitate, ci şi pentru firma Ford, nu am fost eligibili ca să putem să primim 
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finanţare de la bugetul de stat. I-am rugat să găsească o soluţie, pentru că, până la urmă, 
cred că nu poate să fie vinovată populaţia Craiovei că şi firma Ford primeşte agent termic 
de la CET II şi am fost asiguraţi că în perioada imediat următoare, adică în următoarele 2 
săptămâni, va fi o orodonanţă de urgenţă, astfel încât, să primim şi noi această sumă pe 
care au primit-o celelalte municipalităţi. Sigur că, dacă vom primi şi noi ca Timişoara, 70 
milioane, probabil că gigacaloria va fi în Craiova, sub 100 lei. Vom vedea dacă îşi ţin 
cuvântul faţă de noi. Eu am promisiunea fermă a d-lui Ministru al Energiei că se va 
întâmpla acest lucru, iar, în momentul în care va apărea acea ordonanţă de urgenţă, vom 
convoca o şedinţă de îndată, astfel încât să suplimentăm subvenţia.   

Dl. Preşedinte: 
Deci este vorba, în această hotărâre, de o îndreptare de eroare materială. 
Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Abţinere. 

Art.1. Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., cu 
suma de 6.642.770 lei. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., reducerea 
capitalului social al societăţii, cu suma de 6.642.770 lei. 

Art.3. Se împuternicește dna.Voican Lorena, administrator al S.C. Termo Urban Craiova 
S.R.L., să efectueze modificările ce se impun la Oficiul Registrului Comerţului. 

Art.4. Se aprobă cuantumul subvenției pentru populație, în sumă de 133,21 lei/Gcal.  
Art.5. Se aprobă tariful local de facturare pentru populație, în cuantum de 470,14 lei/Gcal, 

(exclusiv TVA). 
Art.6. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.666/2022. 
Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Bedelici Nicoleta 
Livia şi S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 17 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, Florescu Marinel, Ungureanu 
Adriana) 

- 9 abţineri (Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Vasile Marian, Sas Teodor 
Nicuşor, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin Romeo, 
Săuleanu Lucian Bernd, Cîrceag Eduard) 
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 02.02.2023. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
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