
 

 

 

 

Amendament la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi a 
Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 10.02.2022 

 

 

Pentru plata automată a impozitelor și taxelor locale vă solicit 

ca în anexa nr. 70 Program investiții publice la subcapitolul Autorități 

executive  să fie introdus obiectivul de investiții ”Achiziție cu montaj 

Automate plăți taxe și impozite locale” amplasate în sediile Direcției 

Impozite și Taxe Locale cu suma de 1,0 mii lei, sumă diminuată de la 

subcapitolul  Salubritate – bunuri și servicii. 

 

 

 

Amendament propus de Consilier  

 

Cezar Mihail Dragoescu 

Cosmin Nicu Teodorescu 

Lucian Bernd Sauleanu 

Eduard Alexandru Circeag 

Manuel Borţoi 



Amendament la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi a 

Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din data de 10.02.2022 

 

În condițiile în care, majoritatea covârșitoare a  persoanelor cu 

dizabilități (copii și adulți) se află în grija familiei și în contextul în care 

multe din aceste familii sunt monoparentale este evidentă necesitatea 

existenței unui serviciu de găzduire temporară, în regim de urgență, 

pentru situațiile în care îngrijitorii acestor persoane au, la rândul lor, 

nevoie de îngrijire ( în special medicală) sau își exercită dreptul legal 

la concediu de odihnă. În prezent, legea 448/2006 prevede 

posibilitatea înființării acestor centre de către furnizorii publici de 

servicii sociale ( Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, 

aflată în subordinea Consiliului Local este un astfel de furnizor de 

servicii). Mai mult, prin HG 798/2016, se pot aloca și bani de la 

bugetul de stat pentru înființarea acestor centre, deci există și sursă 

de finanțare. 

Având în vedere cele expuse mai sus, pentru  înființarea unui 

astfel de centru,  vă solicit identificarea unui spațiu și modificarea 

anexei nr. 1 la capitolul Autorități executive, în sensul alocării sumei 

de 10 mii lei pentru amenajarea spațiului, din  suma prevăzută pentru 

reparații curente. 

 

Amendament propus de Consilier 

Cezar Mihail Dragoescu 

Cosmin Nicu Teodorescu 

Lucian Bernd Sauleanu 

Eduard Alexandru Circeag 

Manuel Borţoi 



 

 

 

 

Amendament la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi a 
Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 10.02.2022 

 

 

Pentru iluminarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni, astfel 

încât să creștem gradul de siguranță al pietonilor vă solicit ca în 

anexa nr. 1 subcapitolul Iluminat public și electrificări să fie 

suplimentat cu suma de 50 mii lei, sumă diminuată de la subcapitolul  

Salubritate – bunuri și servicii. 

 

 

 

Amendament propus de Consilier 

 

Cezar Mihail Dragoescu 

Cosmin Nicu Teodorescu 

Lucian Bernd Sauleanu 

Eduard Alexandru Circeag 

Manuel Borţoi 

Manuel Bortoi 



 

 

 

 

Amendament la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi a 
Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 10.02.2022 

 

 

În vederea modernizării locurilor de joacă și accesorizarea 

acestora pentru persoanele cu dizabilități vă solicit ca în anexa nr. 70 

Program investiții publice la subcapitolul ”Întreținere grădini publice, 

parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” să fie introdus 

obiectivul de investiții ”Achiziție cu montaj echipamente de joacă 

pentru copii cu dizabilități” cu suma de 160 mii lei, sumă diminuată de 

la subcapitolul  Salubritate – bunuri și servicii. 

 

 

 

Amendament propus de Consilier 

Cezar Mihail Dragoescu 

Cosmin Nicu Teodorescu 

Lucian Bernd Sauleanu 

Eduard Alexandru Circeag 

Manuel Borţoi 

Manuel Bortoi 



 

 

 

 

Amendament la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi a 
Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 10.02.2022 

 

 

Pentru montarea în preajma tuturor liceelor a unor rastele 

pentru biciclete și trotinete vă solicit ca în anexa nr. 1 Subcapitolul 

”Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunitare” să fie suplimentat cu suma de 50 mii lei , sumă 

diminuată de la Subcapitolul  Salubritate – bunuri și servicii. 

 

 

 

Amendament propus de Consilier 

 

Cezar Mihail Dragoescu 

Cosmin Nicu Teodorescu 

Lucian Bernd Sauleanu 

Eduard Alexandru Circeag 

Manuel Borţoi 

Manuel Bortoi 



 

 

 

 

Amendament la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi a 
Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 10.02.2022 

 

 

Pentru extinderea proiectului ”Semafoare prim vehicul”, 

implementat în anul 2021, vă solicit ca în anexa nr. 70 Program 

investiții publice, la subcapitolul ”Alte servicii în domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunitare” să fie introdus obiectivul de 

investiții ”Achiziție cu montaj semafoare prim-vehicul” cu suma de 

150 mii lei, sumă diminuată de la subcapitolul  Salubritate – bunuri și 

servicii. 

 

 

 

Amendament propus de Consilier  

 

Cezar Mihail Dragoescu 

Cosmin Nicu Teodorescu 

Lucian Bernd Sauleanu 

Eduard Alexandru Circeag 

Manuel Borţoi 

Manuel Bortoi 
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