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Şedinţa Consiliului Local Craiova din data de 30 mai 2019 a avut, pe ordinea de zi, nu mai
puţin de 46 de proiecte de hotărâre referitoare la problemele urbanistice şi administrative
ale oraşului şi cetăţenilor din Bănie.

Câteva dintre cele mai importante proiecte de hotărâre au avut ca subiecte:
- aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autronome de administrare a Domeniului
Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018;
- aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova;
- aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018 –
în care, concret, este vorba de o suplimentare a bugetului pentru Direcţia de Imagine a
Primăriei Craiova, în scopul realizării unei
arhive a documentelor de imagine – subiect care a generat discuţii aprinse, întrucât consilierii
PNL au susţinut că nu văd necesitatea unei astfel de suplimentări bugetare;
- aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe
anul 2019;
- aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova, pentru anul
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2019;
- aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul
2019;
- proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova
sportivului paralimpic Theodor Matican;
- aprobarea conferirii post-mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova
inginerului George (Gogu) Constantinescu;
- acordarea, de la bugetul local al muncipiului Craiova, a unor premii, elevilor olimpici craioveni
cu rezultate excepţionale la diferite materii, la fazele naţionale ale concursurilor şcolare din anii
2018-2019, precum şi profesorilor îndrumători;
- proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „ZILEI
MUNICIPIULUI CRAIOVA 2019”, ediţia a XXIII-a - consilierii PNL Marinel Florescu şi Flavius
Sirop au avut obiecţii în legătură cu organizarea acestor „manifestări populiste” (în perioada 3-6
iunie 2019), ale căror costuri se ridică la 110.000 euro, motivând că, în ultimii ani, acestea au
devenit prilej de campanie electorală pentru PSD, prin invitarea oficială a unor parlamentari ai
partidului de guvernământ să ia cuvântul la aceste manifestări. Primarul Mihai Genoiu a replicat
că o parte din aceste cheltuieli se amortizează prin închirierea unor spaţii din domeniul public
firmelor care comercializează diverse produse, în aceste zile şi, binenţeles, a ţinut să „pareze”
obiecţiile reprezentanţilor
Opoziţiei, spunând că „în şedinţa de Consiliu, nu se face politică”!...
- aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Universităţii din Craiova,
în vederea organizării „Campionatului Naţional Universitar de Futsal Feminin”, ediţia a IV-a, în
perioada 31 mai – 02 iunie
2019;
- aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundaţiei Europene „Mihai
Eminescu”, la cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”;
- aprobarea acordării de finanţări neramburasabile, din fondurile bugetului municipiului Craiova,
alocate pentru activităţi non-profit de interes general local, conform Legii nr. 350/2005;
- proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii candidaturii Craiovei pentru obţinerea Titlului
„Capitala Tineretului din România”, ediţia 2020-2021;
- proiect de hotărăre privind modificarea tarifelor pentru activităţile de întreţinere a suprafeţei de
joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, aflat în gestiunea directă a
RAADPFL;
- proiect pentru aprobarea tarifelor propuse de RAADPFL Craiova – în fapt, este vorba de o
mărire a tarifelor cerută de RAADPFL Craiova, subiect care a generat proteste din partea
consilierilor PNL, care au arătat că
directorul regiei „are 3 consilieri, 2 secretare, maşini etc.”, cu alte cuvinte se fac cheltuieli
nejustificate pe care trebuie să le suporte cetăţenii Craiovei.
Consiliul Local Craiova a mai aprobat achiziţionarea, pentru Spitalul Filantropia, a unui
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computer RMN şi a unui Computer Tomograf, în valoare de 1 milion de euro, pentru Spitalul
„Victor Babeş”, fondurile necesare achiziţionării provenind 80% de la Ministerul Sănătăţii şi 20%
de la Primăria Craiova.
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