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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.03.2023 

 
 
 
 
        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 26,  1 consilier este absent (dl. Florescu Marinel). 
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Marinescu Octavian, Dindirică Lucian, Diaconu 
Răzvan,  Mogoşanu Constantin,  Marinescu Radu, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Borţoi 
Manuel, 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 15.03.2023. 
       Prin Dispoziţia nr.1473/09.03.2023,  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 15.03.2023, ora 16,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2023 

2. Proiect de hotărâre  privind  acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în 
comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T. SRL, pe anul 2023 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale 
R.A.T. SRL 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al R.A.T. SRL 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe 
serviciului de transport public local de persoane desfăşurate de R.A.T. SRL 
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu 
autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare 
între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Municipiul Craiova, prin 
Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, pentru implementarea 
proiectului „HUB de servicii MMSS - SII MMSS” cod MySmis 130963 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Respiro pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități, serviciul public de asistență socială de tip 
rezidențial, cod serviciu social 8790 CR-D-VI, în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială Craiova 

 
 

Puncte peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Craiova 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului :,,Creşterea capacităţii de 

rezilienţă a sistemului educaţional din municipiul Craiova prin dotarea cu 
mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale - CRAIOVA 
EDUCATĂ’’, în vederea depunerii acestuia pentru finanţare în cadrul PNRR, 
Componenta 15—Educaţie, apelul de proiecte; „Dotarea cu mobilier, materiale 
didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 
unităților conexe” 
 

       Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine nu poate vota în aplicaţie, să voteze 
verbal.  
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
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      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 15.03.2023, 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. 

 
       Supun la vot ca punctul 1 de peste ordinea de zi, să devină punctul 7 pe ordinea de 
zi, apoi să se continue numerotarea. Cine este pentru?  
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
     Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
       În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2023 

2. Proiect de hotărâre  privind  acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în 
comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de personae 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T. SRL, pe anul 2023 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale 
R.A.T. SRL 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al R.A.T. SRL 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe 
serviciului de transport public local de persoane desfăşurate de R.A.T. SRL 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, 
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare 
între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Municipiul Craiova, prin 
Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, pentru implementarea 
proiectului „HUB de servicii MMSS - SII MMSS” cod MySmis 130963 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Respiro pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități, serviciul public de asistență socială de tip 
rezidențial, cod serviciu social 8790 CR-D-VI, în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială Craiova 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului :,,Creşterea capacităţii de 
rezilienţă a sistemului educaţional din municipiul Craiova prin dotarea cu 
mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale - CRAIOVA 
EDUCATĂ’’, în vederea depunerii acestuia pentru finanţare în cadrul PNRR, 
Componenta 15—Educaţie, apelul de proiecte; „Dotarea cu mobilier, materiale 
didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 
unităților conexe” 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2023 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Aş vrea decât să consemnez că grupul USR a avut iniţiativa de a majora gratuităţile 
până la pensiile în cuantum de 1990 lei, însă, din păcate, amendamentul nostru a fost 
respins de PSD în şedinţa de comisie. Mulţumesc! 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Aş vrea şi eu să vorbesc despre facilităţi. 
    Dl. Preşedinte: 
    Suntem la punctul 1 cu rectificarea bugetului. 
    Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
    Păi, staţi puţin, că ne-aţi încurcat. Nu sunteţi în stare ca executiv să faceţi 1, 2 , 3 , 4, 5, 
6 , 7, 8, 9, 10.  
    D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     D-lor consilieri, n-am fost în stare pentru că proiectele europene care au apărut între 
timp, ne-au schimbat puţin ordinea de zi. Am avut în vedere introducerea în această 
şedinţă, după cum a precizat d-na primar, actualizarea inventarului cu acele tramvaie. 
Deci, trebuie să înţelegeţi că la data convocării, nu ştiam când ajungem cu acest punct pe 
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ordinea de zi. Dl. Preşedinte v-a spus aşa: punctul 1 de peste ordinea de zi care avea în 
vedere introducerea în domeniul privat a acelor mijloace de transport, devine punctul 7 
pe ordinea de zi, să fie înaintea contractului de delegare. Asta v-a propus dl. Preşedinte.  
 Dl. Consilier Local Sas: 
          Deci punctul 10 se transformă în 7 în traducere liberă, deci nu 1, ci 10.  
 Dl. Preşedinte: 
          Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine nu poate vota în 
aplicaţie, să voteze verbal. 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2023, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.913.992 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 2.009.807 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.61/2023. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

2. Proiect de hotărâre  privind  acordarea de facilităţi pe mijloacele de 
transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de 
persoane 

         Dl. Consilier Local Sas: 
         Două dintre amendamente o să le susțin. Grupul de consilieri PNL a propus în 
ședințele de comisie ca gratuitatea pentru pensionari pe mijloacele de transport în comun 
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operate de RAT, să fie pentru pensionarii cu o pensie de până la 2500 lei. Este un lucru 
bun că executivul a mărit acest prag  de la 1500 la 1750 lei, însă considerăm că este 
insuficient și solicităm ca acest prag să fie de 2500 lei. 
 De asemenea, solicităm ca studenții să aibă gratuitate pe mijloacele de transport în 
comun operate de RAT. 
 Și, pentru că am luat cuvântul la acest punct, vreau să spun că mărind subvenția 
acordată RAT-ului pentru pensionari şi pentru studenţi, în acest caz cred că RAT-ul va 
putea să nu mai crească preţul biletului de călătorie de la 2,5 lei la 3 lei, aşa cum ne este 
propus la punctul 7, actual 8 de pe ordinea de zi. Şi acolo grupul de consilieri PNL, avem 
un amendament ca preţul biletului să rămână la 2,5 lei, aşa cum era şi în anii anteriori. Vă 
mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Dacă se poate, şi noi, grupul USR, avem un amendament . În urma discuţiilor cu 
cetăţenii, noi considerăm oportună suma pentru gratuitate, plafonul să fie la 1990 lei, iar 
impactul generat între 1750, cât aţi propus dvs. acum şi ceea ce propunem noi, nu este 
foarte mare. Vorbim undeva la 2000 de persoane şi asta înseamnă undeva la câteva mii 
de lei pe lună. În consecinţă, cred că am putea face cu toţii un gest de normalitate pentru 
că o pensie sub 2000 lei este o pensie destul de mică din care oamenii pot să trăiască de 
pe o zi pe alta. Vă mulţumesc! 
          D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Puteţi să ne daţi şi nouă posibilitatea să răspundem la o chestiune vizavi de 
amendamentul cu creşterea de la 2,5 la 3 lei. Să ştiţi că în toată ţara a crescut preţul la 3 
lei la biletele de autobuz. Unii au făcut-o de anul trecut din vară, sau chiar din primăvară. 
Noi nu am acceptat să creştem preţul biletului până acum, gândindu-ne că trebuie să aibă 
craiovenii mijloace de transport decente. Din cauza asta, mărim aşa târziu faţă de restul 
oraşelor.  În ceea ce priveşte subvenţia, să ştiţi că oricum nu acoperă pentru că costul real 
al biletului este de 9 lei. Deci 3 lei, cât plăteşte cetăţeanul şi până la 9 lei, restul este 
subvenţie care vine de la primărie. Asta ca să ştim cu toţii despre ce discutăm.  
 Apoi, în ceea ce priveşte creşterea de la 1553 la 1750 lei, sunt, într-adevăr, foarte 
mulţi pensionari care intră aici. La acestea se adaugă alte facilităţi pentru veterani, 
revoluţionari, persoanele cu handicap, elevi, care au 100% subvenţie, 50% este pentru 
donatorii de sânge şi 50% pentru studenţi. Nu putem să agreem al doilea amendament, 
am fi făcut-o şi noi de ani de zile buni, dacă am fi putut să facem acest lucru, dar Legea 
1/2011 care este Legea educaţiei naţionale, prevede foarte clar că procentul pe care îl 
poate acorda ca şi subvenţie Consiliul Local, este de 50%. Deci nu putem să mergem până 
la 100%  pentru că, în acel moment, ar fi o hotărâre de consiliu care încalcă legea, ceea 
ce, vă daţi şi dvs. seama că este imposibil.  
 Dl. Preşedinte: 

S-au făcut amendamente la acest punct de către d-nii consilieri Sas şi 
Drăgoescu. 

Amendamentul dl. Sas Teodor – modificarea art. 1 alin. 1 pct. A astfel: 
gratitate la abonamentul pentru transportul în comun asigurat de RAT SRL Craiova 
pentru pensionarii cu domiciliul în mun. Craiova care au un venit net din pensie de până 
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la 2500 lei/lună (propunerea executivului menţiona gratuitate până la pragul de 1750 
lei/lună). 
     Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez împotrivă. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez împotrivă. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez împotrivă. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez împotrivă. 

  Amendamentul  a fost respins, fiind votat cu: 
- 11 voturi pentru (Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Sas Teodor 

Nicuşor,  Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo, Drăgoescu Cezar, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel). 

- 15 voturi împotrivă (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) 

Amendamentul dl. Cezar Drăgoescu – modificarea art. 1 alin. 1 pct. A 
astfel: gratuitate la abonamentul pentru transportul în comun asigurat de RAT SRL 
Craiova pentru pensionarii cu domiciliul în mun. Craiova care au un venit net din pensie 
de până la 1990 lei/lună.  
     Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez împotrivă. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez împotrivă. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez împotrivă. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez împotrivă. 
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      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez împotrivă. 

Amendamentul  a fost respins, fiind votat cu: 
- 11 voturi pentru (Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Sas Teodor 

Nicuşor,  Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo, Drăgoescu Cezar, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel). 

- 15 voturi împotrivă (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) 

Amendamentul dl. Sas Teodor – introducerea pct. c la art. 1 astfel: 
gratuitate pe toate liniile de transport în comun din municipiul Craiova ale RAT SRL 
Craiova pentru toţi studenţii ce frecventează o unitate de învăţământ autorizată din mun. 
Craiova, începând cu data de 01.04.2023.  
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez împotrivă. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez împotrivă. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez împotrivă. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez împotrivă. 

Amendamentul  a fost respins, fiind votat cu: 
- 11 voturi pentru (Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Sas Teodor 

Nicuşor,  Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo, Drăgoescu Cezar, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel). 

- 15 voturi împotrivă (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) 

Supun la vot proiectul de hotărâre, aşa cum a fost formulat de executiv. Vă rog să 
votaţi în aplicaţie, iar cine nu poate, să voteze verbal.  
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
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      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1. (1) Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T 

SRL, pentru anumite categorii de persoane, astfel: 
a) gratuitate la abonamentul pentru transportul în comun asigurat de R.A.T. 
SRL Craiova pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au un 
venit net din pensie de până la 1.750 lei/lună; 
b) reducerea cu 50% a preţului abonamentului pentru transportul în comun 
asigurat de R.A.T. SRL Craiova pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul 
Craiova şi care au un venit net din pensie de peste 1.750 lei/lună. 
(2) De la facilităţile prezentate la alin.1 fac excepţie pensionarii care beneficiază 
de gratuitate prin efectul legilor speciale care reglementează fiecare categorie 
socio-profesională. 

Art.2. Categoriile de persoane prevăzute la art.1 vor putea călători pe mijloacele de 
transport în comun în baza documentelor de călătorie, eliberate de R.A.T. SRL 
Craiova, pe baza actului de identitate şi a cuponului de pensie din luna anterioară 
celei pentru care se solicită abonamentul. 

Art.3. Decontarea cheltuielilor lunare către R.A.T. SRL Craiova se face în baza 
documentelor justificative prevăzute în contractul de delegare. 

Art.4.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.04.2023, dată la care îşi 
încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.144/2016, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.37/2017, nr.295/2018 şi nr.439/2019. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Servicii 
Publice şi R.A.T. SRL 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 R.A.T. SRL, pe anul 2023 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
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Vă mulţumesc mult pentru că mi-aţi acordat cuvântul. Am să fac referire, pentru 
că astăzi sunt puse în discuţie mai multe puncte care au legătură cu RAT şi vreau să fac 
o intervenţie aşa compresivă pentru toate punctele.  

Transportul în comun din Craiova, are părţi bune şi părţi mai puţin bune. Părţile 
bune sunt că ne vin mijloace de transport în comun noi, cum ar fi alte autobuze sau 
tramvaie şi părţile mai puţin bune şi care creează o dificultate pentru craioveni, sunt 
investiţiile în partea de infrastructură, în ceea ce priveşte staţiile de autobuz, chiar şi la 
linia de tramvai dacă se poate, chiar dacă s-au făcut ceva investiţii pe traseu pentru a se 
moderniza, mai avem încă macaze care se schimbă manual, şi o să avem, probabil, 
tramvaie noi, iar vatmanul va trebui să coboare să schimbe macazul cu ranga, ceea ce nu 
prea este în regulă. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Unde se întâmplă asta?  
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Cred că se întâmplă şi acolo, în Craioviţa. Mi-au scris oameni că se întâmplă 

lucrul ăsta în Craioviţa.  O să merg şi eu să fac o filmare. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 

              Să ne daţi şi nouă numerele de telefon la oamenii aceia că poate era vreunul care 
voia să fure linia de tramvai, altfel n-avea ce să caute acolo.  
           Dl. Consilier Local Teodorescu: 
 În bugetul de investiţii, am observat că se cumpără microbuze pentru transport 
turistic şi nu-mi este foarte clar la ce este necesar acest lucru şi m-a surprins foarte tare. 
Poate cei 250 de mii de euro, i-am putea să-i investim în staţiile de autobuz sau în sisteme 
de monitorizare. 
           D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
           Să ştiţi că staţii de autobuz ca ale noastre, sunt şi la Bruxelles şi peste tot în Europa. 
Sunt identice. Sunt standard. 
          Dl. Consilier Local Teodorescu: 
         Îmi cer scuze, dar sunt foarte multe locuri unde nu avem deloc staţie de autobuz. 
        D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
        Să ne spuneţi cum ar trebui să arate staţiile astea de autobuz, ca să ştim şi noi.  
       Dl. Consilier Local Teodorescu: 
       Cu tot respectul, vă spun sincer, există locuri unde nu se ştie că există staţie de 
autobuz. Adică, dacă nu ştiu oamenii că acolo este staţie de autobuz, nimic nu te face să 
crezi că acolo este o staţie de autobuz. Nu există o bancă, un coş, un adăpost, un afişaj 
unde să spună care sunt autobuzele care circulă pe acolo. Cu tot respectul pentru 
investiţiile care se fac în mijloacele de transport în comun, dacă nu mergem şi către zona 
aceasta, n-o să avem un câştig real.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
         Dar mergem către zona asta că în fiecare an s-au prins bani la buget şi în fiecare an 
s-au cumpărat staţii noi.  
         D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
         Sunt în derulare, nu se pot toate odată.  
        Dl. Preşedinte: 
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       Dl. consilier, staţiile de autobuz au un marcaj galben în faţă. 
      Dl. Consilier Local Teodorescu: 
      O să vă pun poze pe grupul de whats’app ca să ne elucidăm cu toţii. 
      D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
      Să ne puneţi şi nouă pe grupul de whats’app ca să vedem. 
      Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Este amuzant aşa să auzi discuţiile astea că avem staţiile ca în Europa. D-na Primar, 
ştiu că călătoriţi des în Europa. Ştiţi că au afişaje electrice la staţiile de autobuz, tramvai 
şi acolo arată din câte în câte minute vin autobuzele, ce număr de autobuz şi pe ce traseu.  
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Avem şi noi investiţie în derulare pe asta.  
       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       Costă 2 milioane de euro să puneţi în toate cele 200 de staţii şi ar trebui să găsiţi sursă 
de finanţare. Însă altceva voiam să vă spun, două aspecte: aspectul nr. 1: 1,2 milioane 
euro este cheltuiala RAT-ului în fiecare an cu curentul electric. Având în vedere că vă 
mai vin 30 de autobuze şi o să avem un parc de autobuze electrice nou, de 55 de autobuze, 
de ce nu luaţi măsuri, de ce nu faceţi nicio investiţie pe fonduri europene prin PNRR? Vă 
trebuie o investiţie de 4 milioane de euro care se amortizează în aproximativ trei ani şi 
jumătate, maxim 4. Ulterior acestei perioade, cheltuiala respectivă de 1,2 milioane de euro 
cu curentul, devenind profit. Deci, practic, aici, dvs. ca şi executiv, ar trebui să găsiţi axe 
de finanţare şi să luaţi măsuri. Şi acum, să închid discuţia, sincer să fiu, eu în locul dvs., 
nu m-aş lăuda că vin 12 tramvaie, mi-ar fi ruşine. Pentru că în Craiova circulă tramvaiele, 
parcul ăsta este din 1960. Sunteţi de 30 de ani la putere, într-o formă sau alta şi avem un 
parc vechi de 60 de ani. După 60 de ani, să vii să spui că aduci 12 tramvaie, nu este în 
regulă, să ştiţi. Vă mulţumesc! 
        D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Cine e de 30 de ani că n-am înţeles? 
       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       PSD e de 30 de ani,  dvs. sunteţi de 12. 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Nu cred, cred că a mai fost şi dreapta.  
       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       Nu ştiu care dreapta.  
       Dl. Consilier Local Dindirică: 
       Dl. Drăgoescu, pe logica asta, bolşevicii dvs. au fost înainte la guvernare.  
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Deci tot ceea ce există ca şi finanţare, axe de finanţare deschise, noi să ştiţi că 
absorbim. Deci nu este vorba că este vreun proiect care ne scapă pe finanţare europeană. 
Din punctul acesta de vedere să staţi liniştit. 
       În ceea ce priveşte tramvaiele, nu sunt 10, sunt 17. 10 le punem astăzi în circulaţie, 
imediat după şedinţa de consiliu local, la ora 17,00 sunt pregătiţi toţi ca să înceapă să le 
înlocuiască pe măsură ce vin de pe linii, să le introducă pe cele noi tocmai pentru că şi-
au făcut rulajul şi până la această şedinţă de Consiliu Local, nu puteau să intre în 
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circulaţie. Deci aşteaptă toţi craiovenii cu sufletul la gură, votul dvs. de astăzi, ca să poată 
să circule cu noile tramvaie. 
      Dl. Consilier Local Teodorescu: 
      Îmi cer scuze, nu mi-aţi răspuns în legătură cu autobuzele turistice care sunt prevăzute 
la bugetul de investiţii. 
      D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
      Sunt pentru traseele pe care vrem să le facem, inclusiv în această perioadă de Târg de 
Paşte. Am primit mai multe sesizări de la cetăţeni care ne spuneau că ar trebui făcut Târgul 
de Paşte în zona centrală, pentru că nu se pot deplasa din alte locuri din oraş. Atunci, ne-
am hotărât să punem la dispoziţie circuite speciale, cum ar fi către Grădina Botanică sau 
către Parcul Nicolae Romanescu, unde va avea loc Târgul de Paşte. Sunt trasee turistice , 
dar preţul la bilet se va plăti ca şi în restul oraşului. Cum există la Oradea, cum există şi 
la Alba Iulia, cum există în foarte multe oraşe din România. Sper că vreţi ca şi oraşul 
nostru să crească aşa cum se întâmplă în alte părţi.  
       Dl. Preşedinte: 
       Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în aplicaţie, iar cine nu se poate 
conecta, să voteze verbal. 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Abţinere.  
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2023, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL Craiova, bugetul de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2023. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL Craiova, 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 
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Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel) 

- 11 abţineri (Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor,  
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo, Drăgoescu Cezar, Teodorescu 
Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel). 

 
 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  organigramei şi a statului de 
funcţii ale R.A.T. SRL 

      Dl. Preşedinte: 
      Dacă nu sunt discuţii, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie, iar cine nu se poate conecta, să voteze verbal.  
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Abţinere. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale R.A.T. SRL, conform anexelor nr.1 

şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, îşi 
încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.61/2020. 

Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze organigrama şi statul de funcţii 
aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Zorilă Dan şi R.A.T. 
SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 16 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel, Săuleanu Lucian) 
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- 10 abţineri (Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor,  
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo, Drăgoescu Cezar, Teodorescu 
Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard,  Borţoi Manuel). 

 
 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al R.A.T. SRL 

      Dl. Preşedinte: 
      Dacă nu sunt discuţii, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie, iar cine nu se poate conecta, să voteze verbal.  
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Abţinere.  
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al R.A.T. SRL, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, 
îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.107/2018. 

Art.2. Se mandatează dl.Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL să voteze Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al R.A.T. SRL, aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Zorilă Dan şi R.A.T. 
SRL şi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 19 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel, Săuleanu Lucian, Ungureanu Adriana, Corâţu Cosmin, 
Voicinovschi Mădălin Romeo) 

- 7 abţineri (Enescu Georgel, Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor,  Drăgoescu Cezar, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard,  Borţoi Manuel). 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile 
conexe serviciului de transport public local de persoane desfăşurate de 
R.A.T. SRL 

        Dl. Preşedinte: 
        Dacă nu sunt discuţii, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie, iar cine nu se poate conecta, să voteze verbal.  
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  

    Art.1. Se aprobă tarifele pentru activităţile de publicitate, curse speciale, curse ocazionale, 
ITP, activităţi de tractare/relocare, chirii şi avizare lucrări, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2. (1) Se aprobă comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie – maxim 5% din 
valoarea biletelor achiziţionate. 

                 (2) Stabilirea comisionului acordat de R.A.T. SRL se va face prin negociere, în 
funcţie de valoarea totală a biletelor achiziţionate. 

  Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
dl. Zorilă Dan,  să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. 
SRL, tarifele şi comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie, prevăzute la art.1 şi 
2.  

  Art.4. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.123/2020 şi nr.169/2020. 

      Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Zorilă Dan şi R.A.T. 
SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 24 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel, Săuleanu Lucian, Ungureanu Adriana, Corâţu Cosmin, 



Sed extraord.15.03.2023                                                       16                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Voicinovschi Mădălin Romeo, Enescu Georgel, Sas Teodor Nicuşor,  Drăgoescu 
Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Borţoi Manuel) 

- 2 abţineri (Vasile Marian, Cîrceag Eduard) 
 

 
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova 
     Dl. Preşedinte: 
     Dacă nu sunt discuţii, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie, iar cine nu se poate conecta, să voteze verbal.  
     Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare.                                  

              Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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. 

 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 
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şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către 
R.A.T. SRL.  

       D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
       Este chiar cu forma finală şi cu amendamentul pe care l-a propus d-na consilier 
Ungureanu. 
        Dl. Preşedinte: 
        Supun la vot amendamentul propus de d-na consilier Ungureanu - menţinerea 
tarifului unic bilet pentru o călătorie, indiferent de distanţă (bilet tonetă, aplicaţie pe 
mobil, aplicaţie tonetă, automat de bilete sau plătit cu cardul bancar în mijlocul de 
transport) la valoarea din anii anteriori, respectiv 2,5 lei/bilet. 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez împotrivă. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez împotrivă. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez împotrivă. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez împotrivă. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez împotrivă. 

Amendamentul a fost respins, fiind votat cu: 
- 11 voturi pentru (Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Sas Teodor 

Nicuşor,  Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo, Drăgoescu Cezar, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel). 

- 15 voturi împotrivă (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) 

       Dacă nu sunt discuţii, vă supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma 
propusă de executiv. Vă rog să votaţi în aplicaţie, iar cine nu se poate conecta, să voteze 
verbal.  
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
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     Abţinere. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Vă rog să consemnaţi şi la mine abţinere. Am votat pentru din greşeală. 
     Dl. Consilier Local Cîrceag: 
    Vă rog să consemnaţi şi la mine abţinere. Am votat pentru în aplicaţie. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă concesionarea bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 

Craiova, achiziţionate în baza contractului de furnizare  nr.126519/2021, 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și, pe 
cale de consecință,  se modifică, prin completare,  anexa nr.4.1 a contractului de 
delegare nr.135176/27.08.2018. 

Art.2. (1) Se aprobă modificarea tarifelor de călătorie, potrivit anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre și, pe cale de consecință, se modifică anexele 
nr.6.1 și nr.17 ale contractului de delegare nr.135176/27.08.2018. 

 (2) Modificarea tarifelor de călătorie, prevăzute la alin.1, intră în vigoare 
începând cu data de 01 aprilie 2023. 

Art.3. Se aprobă modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.262/2018 şi, pe cale de consecinţă, art.6.1 din contractul de delegarea 
nr.135176/27.08.2018, care vor avea următorul conținut : 

 „În schimbul dreptului si obligatiei de exploatare a bunurilor concesionate, 
prevăzute în Anexa 4.1, Operatorul se obligă să plătească redevenţa Autorităţii 
Contractante, redevenţa calculată în procent de 3% din valoarea de amortizare a 
bunurilor, respectiv suma de 681.672,40 lei/an, împarțită în tranșe egale.” 

Art.4.  Predarea bunurilor, identificate în anexa nr.1, se face pe bază de proces   verbal 
de predare-primire. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional nr.11 
de modificare a Contractului de Delegare nr.135170/2018, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018, prevăzut în anexa nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexa nr.3 a  
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 262/2018 referitoare la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova.                                                                                                                                                                                               

    Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Patrimoniu şi 
R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 16 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel, Săuleanu Lucian ) 

- 2 voturi împotrivă (Ungureanu Adriana, Sas Teodor Nicuşor) 
- 8 abţineri (Corâţu Cosmin, Voicinovschi Mădălin Romeo, Enescu Georgel, Borţoi 

Manuel, Vasile Marian, Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu 
Cosmin) 

 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de 
colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Municipiul 
Craiova, prin Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, pentru 
implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS - SII MMSS” cod 
MySmis 130963 

     Dl. Preşedinte: 
      Dacă nu sunt discuţii, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie, iar cine nu se poate conecta, să voteze verbal.  
     Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă protocoalele de colaborare încheiate între Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale și Municipiul Craiova, prin Direcția Generală de Asistență 
Socială Craiova,  pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS - 
SII MMSS” cod MySmis 130963, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl. Gagiu Ionel Cosmin, director general al Direcției Generale de 
Asistență Socială Craiova, să semneze în numele şi pe seama municipiului 
Craiova protocoalele de colaborare prevăzute la art.1. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova 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 înfiinţării Centrului Respiro 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, serviciul public de asistență 
socială de tip rezidențial, cod serviciu social 8790 CR-D-VI, în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova 

     Dl. Consilier Local Teodorescu: 
     E un lucru bun că se implementează acest centru, este una dintre propunerile pe care 
le-am făcut noi, grupul USR, acum aproape un an de zile şi ne bucură faptul că se va 
implementa. Persoanele cu dizabilităţi vor fi bucuroase de acest lucru. Avem o mică 
problemă, să-i zic aşa, în ceea ce priveşte regulamentul. Nu-mi dau seama cum a fost 
întocmit regulamentul, cine a fost consultat în ceea ce priveşte regulamentul, doar că am 
descoperit mai multe lucruri care cred eu că nu sunt la locul lor, de la lucruri care sunt, să 
le zic aşa, de cerinţe. De exemplu, pentru ca o persoană să beneficieze de acest serviciu, 
trebuie să aducă foarte foarte multe documente, copie după foarte multe documente, pe 
care Direcţia de Asistenţă Socială chiar le are. Adică nu mai este nevoie să aducă o copie 
la Direcţia de Asistenţă Socială că este persoană cu handicap, când direcţia le are deja. 
Dar, un lucru care m-a surprins în regulament şi cred că ar fi trebuit să trecem de foarte 
mulţi ani de această etapă, se cere dosar cu şină. Este scris aici în regulament, la cap. II 
pct. 12 – dosar cu şină. Haideţi să venim şi noi puţin mai în zilele noastre şi să încercăm 
să digitalizăm toate direcţiile care sunt în subordinea primăriei şi să trecem peste partea 
cu dosar cu şină şi cu toate copiile care li se cer acestor persoane. Deja persoanele cu 
dizabilităţi sunt destul de nemulţumite de faptul că trebuie să facă multe drumuri, iar 
condiţia lor nu le permite să facă chestia asta. Sunt chemate la direcţie persoane care nu 
se pot deplasa aproape deloc, să fie luate în evidenţă. Alt lucru care m-a surprins în 
regulament. Vă spun că sunt mai multe. Doar citesc, câteva ca să vă dau exemplu, un alt 
lucru, nici nu ştiu dacă este legal, li se cere să predea administratorului actele de identitate  
şi de stare civilă. Acum, eu cred că este oportun să trecem acest punct de pe ordinea de 
zi, dar cred că ar fi foarte oportun să avem o discuţie foarte serioasă în ceea ce priveşte 
acest regulament, şi cu persoanele cu dizabilităţi, şi cu cei care doresc să se implice în 
acest proiect şi să facem un regulament care să fie actualizat şi să nu pună mai multe 
probleme decât este cazul. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Colegul meu, Cosmin, a cam punctat ce era de punctat. Mie nu-mi vine să cred că 
trăim în era asta digitală şi se mai cere încă dosar cu şină. Adică chiar nu puteţi să faceţi 
ceva? Ăsta este exemplul de proiect bun, foarte prost implementat. Nu puteţi să renunţaţi 
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la dosarele cu şină, şi la copii, ş.a.m.d? Aveţi toate direcţiile. Ele ar trebui să fie 
interconectate între ele. Evidenţa persoanelor, cu persoanele cu handicap, cu toate 
celelalte. Dar chiar dosar cu şină?  
     Dl. Preşedinte: 
     Am şi eu o scurtă intervenţie. În punctul anterior pe care l-aţi votat, chiar despre asta 
este vorba. 
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     Haideţi să vă facem o simplă precizare. Chiar dacă vorbim de digitalizare, 
nomenclatorul din regulament este făcut potrivit textului de lege dintr-un HG. Ce ştiţi 
dvs. legat de digitalizare să nu mai cerem nimic, au în vedere autorităţile administraţiei 
publice centrale, unde se încearcă, pentru prima oară, distribuirea acestor acte. De pildă, 
Evidenţa nu are voie să comunice nici autorităţii acte de stare civilă, nici documente din 
această bază de date. Sau certificatele pentru handicap, noi nu avem asemenea comisii. 
Ele sunt la direcţiile judeţene. Deci, această interconectare a bazei de date este 
perfectibilă.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Să-i răspund d-.lui Marinescu, că văd că face pe deşteptul. Lăsaţi poveştile astea că 
am votat şi peste şapte ani se va implementa. Eu vă spun cum executaţi proiectul ăsta. N-
a scris executivul, domne, dosar cu şină şi 200 de copii? 
     Dl. Director Gagiu: 
     Bună ziua! În ceea ce priveşte solicitarea unor documente medicale actuale. Avem, 
într-adevăr, în baza de date, aşa cum aţi spus şi dvs., avem în baza de date documentele 
lor, dar, dacă au o vechime mai mare de câteva luni de zile, acolo este un centru tip 
rezidenţial, cum aţi observat, nu este un simplu centru respiro, este de tip rezidenţial, adică 
cei cazaţi pot să rămână şi peste noapte timp de 30 de zile pe an, dacă însoţitorul dovedeşte 
cu o internare medicală la spital, şi mai multe. Pentru care motiv, vă daţi seama, în atâtea 
luni de zile pot interveni diferende de stare medicală şi, câteodată, fiind un centru public 
cu aceste persoane, ne-ar trebui actualizate oarecum, pentru că, până la urmă, noi îi cazăm, 
îi îngrijim, le oferim asistenţă socială, medicală şi de orice natură, hrană şi tot ce este 
nevoie, dar, în acelaşi timp, beneficiarul este, până la urmă, chiar asistentul lui, care are 
nevoie de un respiro  şi atunci, ştie cu câteva zile înainte, probabil, că îl va aduce. Noi 
ţinem o legătură cu toţii, oricum. În momentul de faţă avem zeci de cereri pentru care am 
făcut şi nota de fundamentare de înfiinţare a acestui centru. Nu avem din partea lor un 
protest, să zic aşa, în ceea ce priveşte documentaţia care trebuie adusă. Nu comentez de 
dosarul cu şină, căci, ca şi funcţionar public, nu-mi permit. Este o lege şi o ordonanţă care 
trebuie aplicată, pusă în aplicare de către noi, funcţionarii. În ceea ce priveşte partea 
cealaltă, nu avem nici din partea lor o aglomerare în ceea ce priveşte solicitarea de 
documentaţie. Este mers în limita maximă admisibilă a legii. În momentul în care noi 
putem caza până la 30 de zile pe an. În 12 luni, ei pot fi aduşi la noi fără a li se scădea din 
indemnizaţie sau asistentului personal să i se scadă din venit şi, în acelaşi timp, nu costă 
nimic. Toate aceste servicii se oferă gratuit. În ceea ce priveşte susţinerea, noi avem 
bugetul local cu care susţinem acest centru, condiţiile de acolo, cred că undeva înainte de 
Sfintele Paşte vă invităm pe toţi să veniţi la inaugurare când decide d-na Primar.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 



Sed extraord.15.03.2023                                                       22                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

     Vreau să fac şi eu câteva precizări şi anume că nu dl. director sau executivul Primăriei 
cer aceste documente. Ele sunt prevăzute clar într-o metodologie pe care trebuie, cu toţii 
să o acceptăm, pentru că aceasta este la nivel naţional. Deci, aceste documente se cer şi 
aici, se cer şi la Satu Mare, şi în alte părţi.  
     În ceea ce priveşte digitalizarea, noi suntem într-o perioadă în care ne-am digitalizat, 
în ultimii doi ani de zile, foarte mult. Să ne aducem aminte cum arăta acum câţiva ani 
acest serviciu în Primărie, cu cetăţeanul şi cum arată acum, în condiţiile în care, în afară 
de autorizaţiile de construire , absolut totul, orice hârtie din primărie se poate obţine 
digital. Deci, s-au făcut eforturi foarte mari în acest sens, şi suntem înaintea altor oraşe. 
     Iar, ca şi ultimă precizare pe care aş vrea s-o fac, să nu uităm, totuşi, să mulţumim 
Bisericii Adventiste de Ziua a şaptea care, într-adevăr, a făcut eforturi foarte mari ca acest 
centru respiro să existe. Municipalitatea a pus la dispoziţie sediul, dar manopera a fost 
asigurată de lucrători puşi la dispoziţie, specialişti, practic voluntari calificaţi au fost puşi 
la dispoziţia noastră, astfel încât să poată să arate foarte bine acest centru respiro şi arată, 
într-adevăr, au lucrat impecabil. Iar costul pe care noi l-am scutit de la bugetul local, din 
cauza acestui ajutor din partea bisericii adventiste, este undeva la 500 mii lei. Deci, foarte 
mare şi să nu uităm, totuşi, să le mulţumim, că au făcut un serviciu comunităţii.  
     Dl. Consilier Local Teodorescu: 
     Dorinţa noastră era doar dacă se poate să mai lucrăm împreună la acest regulament 
pentru a-l îmbunătăţi. Am venit cu câteva exemple. 
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
     Printr-un regulament local nu facem decât să stabilim traseul şi cine administrează şi 
cine pune în aplicare o lege la nivel naţional. Deci, s-a dat o lege, toate aceste acte sunt 
prinse în lege, iar noi acum am hotărât că acest centru respiro îl administrează Direcţia de 
Asistenţă Socială ţinând cont de ceea ce cere legea. Ce trebuie să depui, ce trebuie să faci. 
Nu schimbăm noi lucrurile din lege. Aşa se întâmplă la toate regulamentele locale. 
      Dl. Preşedinte: 
     Dacă nu mai sunt discuţii, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie, iar cine nu se poate conecta, să voteze verbal.  
     Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
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      Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială de tip rezidenţial 

„Centrul Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi”, cod serviciu social 
8790-CR-D-VI, în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova. 

Art.2. Se stabileşte sediul Centrului Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi, în 
municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3, imobil aflat în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
Craiova. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social „Centrul 
Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi”, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte dl. Gagiu Ionel Cosmin, director general al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială Craiova, să întreprindă toate demersurile pentru obținerea 
licenței de funcționare și înscrierea în sistemul de evidenţă a serviciilor sociale a 
Centrului Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități. 

Art.5. Se împuterniceşte dl. Gagiu Ionel Cosmin, director general al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială Craiova, în vederea încheierii, în condițiile legii, a 
contractelor de voluntariat/parteneriat cu furnizorii publici și privați de servicii 
sociale, necesare organizării/administrării/acordării serviciului social Centrul 
Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități. 

 Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului :,,Creşterea 
capacităţii de rezilienţă a sistemului educaţional din municipiul Craiova 
prin dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale - 
CRAIOVA EDUCATĂ’’, în vederea depunerii acestuia pentru 
finanţare în cadrul PNRR, Componenta 15—Educaţie, apelul de 
proiecte; „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 
digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” 

Dl. Preşedinte: 
              Dacă nu sunt discuţii, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în 
aplicaţie, iar cine nu se poate conecta, să voteze verbal.  
     Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
      Votez pentru. 
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     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
    Votez pentru. 
    Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
Art.1. Se aprobă proiectul: ,,Creşterea capacităţii de rezilienţă a sistemului educaţional 

din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice şi 
echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATĂ’’, în vederea depunerii acestuia 
pentru finanţare în cadrul PNRR, Componenta 15—Educaţie, apelul de       
proiecte; „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a 
unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”. 

 Art.2.Se aproba valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 
40.123.656,05 lei, inclusiv TVA, din care 33.717.358,03  lei este valoarea fără 
TVA, la care se adaugă TVA de 6.406.298,02 lei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe şi orice alte cheltuieli neeligibile ce pot 
apărea pe durata implementării proiectului:„ Creşterea capacităţii de rezilienţă a 
sistemului educaţional din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale 
didactice şi echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATĂ ”, se vor asigura din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova. 

 Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze toate documentele necesare pentru depunerea şi implementarea 
proiectului prevăzut la art.1, precum şi contractul de finanţare, în numele 
Municipiului Craiova 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, 

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel, 
Săuleanu Lucian,   Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag 
Eduard, Ungureanu Adriana, Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, 
Voicinovschi Mădălin Romeo, Enescu Georgel, Borţoi Manuel) 

- 1 abţinere (Vasile Marian) 
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 15.03.2023. 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: 
 
 
  


