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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 06.03.2023 

 
 
 
 
        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 25,  2 consilieri sunt absenţi (dl. Sas Teodor şi 
dl. Vasile Marian). Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Marinescu Octavian, Dindirică Lucian, Diaconu 
Răzvan,  Mogoşanu Constantin,  Marinescu Radu, Voicinovschi Mădălin,  Drăgoescu 
Cezar, Enescu Georgel, Nicoli Marin,   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 Marinescu Octavian să preia lucrările şedinţei extraordinare 
de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
din data de 06.03.2023. 
       Prin Dispoziţia nr.1288/02.03.2023,  în temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, 
art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 
alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova 
a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, care se va 
desfășura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 06.03.2023, ora 16,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.50/2023 şi nr.108/2023 referitoare la aprobarea 
Contractului de Parteneriat incheiat in vederea constituirii Consortiului Regional 
Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova şi a acordului de parteneriat pentru 
implementarea proiectului 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere pentru derularea 
procedurilor de achiziție publică pentru insulele ecologice digitalizate în vederea 
implementării proiectelor aferente Investiției I1.Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel 
de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiției I1.b. - Construirea de insule 
ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 
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       Supun la vot ordinea de zi, aşa cum a fost prezentată de executiv. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie, iar cine nu poate vota, să voteze verbal. Cine este pentru? 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Voicinovschi Mădălin: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Enescu: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Nicoli: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
      Ordinea de zi a fost votată unanimitate de voturi . 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 06.03.2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
       În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.50/2023 şi nr.108/2023 referitoare la aprobarea 
Contractului de Parteneriat incheiat in vederea constituirii Consortiului Regional 
Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova şi a acordului de parteneriat pentru 
implementarea proiectului 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere pentru derularea 
procedurilor de achiziție publică pentru insulele ecologice digitalizate în vederea 
implementării proiectelor aferente Investiției I1.Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel 
de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiției I1.b. - Construirea de insule 
ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.50/2023 şi nr.108/2023 referitoare la aprobarea 
Contractului de Parteneriat incheiat in vederea constituirii Consortiului 
Regional Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova şi a acordului de 
parteneriat pentru implementarea proiectului 
Dl. Preşedinte: 

          Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie, iar cine nu poate vota, să voteze 
verbal. Cine este pentru? 
         Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
         Votez pentru. 
         Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
         Votez pentru. 
        Dl. Consilier Local Voicinovschi Mădălin: 
       Votez pentru. 
       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Enescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Nicoli: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  

Art.1. Se aprobă încheierea actului adiţional nr.1 la contractul de parteneriat pentru 
constituirea ,,Consorţiului Regional Integrat pentru Invăţământul Dual Craiova’’, 
nr.61564/17.02.2023, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului 
„Campus Regional Oltenia pentru Învăţământul Dual”,  conform anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguța Vasilescu, să 
semneze actul adiţional nr.1 şi acordul de parteneriat prevăzute la art.1 şi art.2 din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.50/2023 şi nr.108/2023. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, precum  
şi Consiliul Judeţean Dolj, unităţile de învăţământ de stat şi operatorii economici 
prevăzuţi în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere pentru 
derularea procedurilor de achiziție publică pentru insulele ecologice 
digitalizate în vederea implementării proiectelor aferente Investiției 
I1.Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune 
Subinvestiției I1.b. - Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru d-na directoare, am uitat să o întreb în şedinţa de comisie, cât la sută este 

cofinanţarea, sau care este grantul procentual? 
D-na Director Motocu: 
Cofinanţarea este 0.  Este 100% cu finanţare prin PNRR. 
Dl. Preşedinte: 

          Dacă nu mai sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie, iar cine nu poate vota, să 
voteze verbal. Cine este pentru? 
        Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Voicinovschi Mădălin: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Enescu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Nicoli: 
    Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  

           Art.1. Se aprobă Acordul de asociere între Municipiul Craiova şi Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor pentru derularea procedurilor de achiziție publică pentru 
insulele ecologice digitalizate în cadrul proiectului: „Modernizarea sistemelor de 
gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice 
digitalizate”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze Acordul de asociere prevăzut la art.1. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

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

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 06.03.2023. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
 
 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 

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


