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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.12.2015 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 21, 1 loc este vacant prin demisia d-lui Cherciu, 3 consilieri sunt 
absenţi motivat (dl.Pană, dl. Matei şi d-ra Predescu) şi 2 consilieri întârzie (dl. 
Albăstroiu, dl. Badea). Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea 
lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Ştefănescu Dragotă Cristian pentru a prelua conducerea 
şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 10041/04.12.2015, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;  dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 10.12.2015, ora 10.00  în Sala 
Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr.1 la Convenţia de 
cofinanţare pentru obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova-Stadion de 
fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, municipiul Craiova, judeţul Dolj”, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2015. 

 
 

     Puncte peste ordinea de zi: 
 
     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordurilor de Parteneriat între Municipiul 
Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul Craiova şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj, având ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi 
dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare 
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           Dl. Vasile: 
          Pentru a vota ordinea de zi,  având în vedere că este o şedinţă extraordinară, v-aş 
ruga şi vă rog să facem o regulă, să-i spun aşa. Înainte de a vota ordinea de zi la o şedinţă 
extraordinară, o şedinţă care costă craiovenii câteva zeci de milioane de lei, să ne fie 
motivat la fiecare punct caracterul de urgenţă ca să înţelegem de ce trebuie să votăm 
această ordine de zi. Vă mulţumesc. 
 D-na Primar: 
 Ca să avem stadion. Trebuie să venim cu cota noastră de cofinanţare. Poate cu 
ocazia acestei şedinţe învăţaţi şi dvs. că până acum municipalitatea Craiova nu a dat 
niciun leu cofinanţare aşa cum spuneaţi dvs. că până acum s-a muncit pe banii 
craiovenilor şi abia de acum înainte vin banii statului, adică îi dă actualul guvern, vreau 
să vă spun că până acum s-a muncit numai pe banii CNI-ului şi abia de acum încolo intră 
partea noastră de cofinanţare. CNI-ul ne cere ca să adoptăm această hotărâre de consiliu 
local. Trebuia s-o adoptăm de pe data de 7. Am aşteptat până pe data de 10 ca să mai 
avem în şedinţa consiliului local de astăzi şi hotărârea cu banii care trebuiesc alocaţi 
învăţământului. Din păcate însă, guvernele tehnocrate se  mişcă mai greu decât guvernele 
politice aşa încât nici măcar astăzi, pe data de 10, nu avem hotărârea de guvern. Sperăm 
s-o avem în cursul zilei de astăzi, motiv pentru care şi mâine va fi convocată o nouă 
şedinţă de îndată. Pe banii craiovenilor, dar în interesul tuturor profesorilor din oraşul 
Craiova.  
 Dl. Vasile: 
 Vă mulţumesc şi vă rog să vă faceţi un obicei de a ne explica de fiecare dată 
caracterul de urgenţă.          
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.                                                                                                                                                                                      
 

 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr.1 la Convenţia de 
cofinanţare pentru obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova-Stadion de 
fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, municipiul Craiova, judeţul Dolj”, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordurilor de Parteneriat între Municipiul 
Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul Craiova şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj, având ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea 
educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr.1 la 

Convenţia de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii „Complex 
Sportiv Craiova-Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, municipiul 
Craiova, judeţul Dolj”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.167/2015. 

Dl. Vasile: 
          Tot timpul am fost pentru stadion, sunt în continuare, am votat pentru partea 
noastră, de cofinanţare însă vreau să vă atrag atenţia că instituţia Consiliului Local este o 
instituţie destul de serioasă, este instituţia care ia decizii în acest oraş, pe care executivul 
trebuie să le ducă la bun sfârşit. De fiecare dată când votăm ceva trebuie să votăm în 
cunoştinţă de cauză. Dacă ne uităm pe acest act adiţional pe care îl votăm astăzi şi, de 
fapt, tot proiectul de hotărâre pe care îl votăm astăzi se construieşte având la bază, exact 
aşa cum scrie aici, la jumătatea paginii, având în vedere nota serviciului decontare situaţii 
de lucrări, Direcţia de Investiţii nr. 2174/16.11.2015, între părţi a intervenit prezentul act 
adiţional. Deci noi votăm astăzi prezentul act adiţional datorită acestei note. Această notă 
vreau să spun că o cer de o săptămână pe la toate comisiile şi de câte ori am ocazia ca să 
vedem pentru că această notă, aşa cum scrie aici şi ceea ce votăm astăzi, stă la baza 
modificării actului adiţional. Chiar nu poate nimeni să ne arate această notă în Primăria 
Craiova? 
 Dl. director Gâlea: 
 Nota la care se face referire în actul adiţional este o notă internă a CNI în baza 
căreia comisia tehnico-economică din cadrul acestei instituţii a motivat această 
modificare a convenţiei de cofinanţare, nu poate fi eliberată decât organelor abilitate. Am 
luat legătura cu cei de la CNI, este o notă internă pe care dumnealor îşi întemeiază  
modificarea convenţiei de cofinanţare. Această modificare constă doar în aceea că suma 
totală cu care municipiul Craiova cofinanţează proiectul, nu va mai fi defalcată în 
convenţie, aşa cum era iniţial, ci va fi prevăzută doar suma integral, astfel încât să poată 
fi decontată chiar la finalizarea investiţiei stadionului pentru a nu nevoiţi să factureze 
după fiecare plată pe care dumnealor o fac către antreprenor.  
 Dl. Vasile: 
 Să ştiţi că nu mă mulţumeşte răspunsul, tot nu am înţeles de ce nu vedem această 
notă. Noi votăm astăzi un act adiţional bazat exclusiv pe această notă. Nu puteţi să ne 
spuneţi că o ştiu numai cei de la CNI.   
 D-na Primar: 
 Să ştiţi că instituţia consiliului local, nu este destul de serioasă, este foarte serioasă,  
în primul rând pentru că gestionează banii craiovenilor. Dvs. astăzi nu aveţi de aprobat 
altceva decât am aprobat până acum şi anume, ştiam de la început că va fi cota noastră de 
cofinanţare de 10% . Nu se modifică absolut nimic. Singura chestiune care se modifică 
este că în loc să stăm în fiecare săptămână când se decontează facturile de la Cona şi ACI 
de către CNI să facem şi noi muncă economică şi să ne punem şi noi parte de 10%, la 
sfârşitul acestui proiect venim şi noi cu cota noastră de cofinanţare de 10% care este cea 
mai bună variantă pentru municipalitate, nu pentru că muncim mai mult, ci pentru că 
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avem garanţia că se va face stadionul în integralitatea sa de către CNI şi ultimii care 
punem banii suntem noi. Asta este singura chestiune. 
 Dl. Vasile: 
 Asta am înţeles, d-na primar, dar repet, să ştiţi că noi astăzi votăm în baza unei 
note care este la fel ca Greuceanu, vorbesc toţi despre ea, dar nu a auzit nimeni.  
 D-na Primar: 
 Puteţi să cereţi dvs. la CNI. CNI notele interne nu le dă instituţiilor, dar poate 
sunteţi dvs. mai norocos.  
 Dl. Vasile: 
 Le aminteşte în contractul în care votăm noi astăzi.  
 D-na Primar: 
 Dar nu modifică cu absolut nimic clauzele pe care le avem deja cu CNI. Am 
stabilit de la început că noi venim cu o cotă de 10%, exact cu o cotă de 10% venim. Ba 
dimpotrivă, ne uşurează nouă sarcina pentru că în loc să venim la fiecare decont cu 10% 
la fiecare factură, venim la sfârşitul acestui contract şi punem suma noastră de 10%.  
 Dl. Vasile: 
 Cu asta închei d-na primar, dar să ştiţi că noi, consiliul local, votăm un proiect de 
hotărâre în care se fac referiri la nişte acte şi dorim să vedem actele la care se face 
referire. Este normal.  
 D-na Primar: 
 Si eu v-am zis că nu modifică cu absolut nimic înţelegerea pe care am avut-o 
scrisă cu CNI.  
 Dl. Ştefârţă: 
 Nouă la comisia de urbanism, dl. secretar Mischianu ne-a explicat exact ce scria 
acolo, că ni se va lua eşalonat câte 10% la fiecare plată. Pe de o parte era bine. Ce am 
cerut noi acolo la comisie, am zis să fie stipulat undeva. Dvs., d-na primar, ne spuneţi că 
suma asta se va lua la sfârşit. Mie mi-e teamă cu guvernul ăsta tehnocrat prieten cu noi să 
nu ne ceară prima plată suma asta de 10%. Era bine dacă era trecut acolo undeva că va fi 
ultima plată, ar fi super. Eu mă aştept la tot felul de surprize care să ne pună într-o 
situaţie la care să facem faţă cu greu, ca să folosesc un eufemism. În rest, eu votez pentru 
chestia asta, trebuie să-mi exprim mica mea, să nu zic îndoială, dar dorinţă de acurateţe 
mai mare. Dacă nu se poate mergem înainte puţin cu risc. Jucăm puţin fără plasă, ca la 
sărituri de circ. Ne aruncăm în salt şi jos n-avem plasă, dar o facem. Asta este tot. 
 Dl. director Gâlea: 
 Nu au cum să ne ceară în avans cota de cofinanţare şi prevederile celorlalte 
articole din convenţie aşa cum au fost aprobate anterior, unde se menţionează foarte clar 
că sumele se virează doar pe baza unei note de fundamentare cu situaţiile de lucrări 
aferente. Deci nu poate fi solicitată cota de cofinanţare în avans. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă actul aditional nr.1 la Convenţia de cofinanţare pentru obiectivul de 

investiţii „Complex Sportiv Craiova-Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, 
municipiul Craiova, judeţul Dolj”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
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Municipiului Craiova nr.167/2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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 aprobarea Acordurilor de Parteneriat între 
Municipiul Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul 
Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, având ca obiect 
implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea 
competenţelor de muncă şi formare 

       Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia, în vederea implementării 
proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi 
formare” (Strengthening education and developing work and skills training) 
finanţat în cadrul Programului RO 25-06 Poverty Alleviation Programme 
(Programul de Combatere a Sărăciei), prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, având ca obiect 
implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor 
de muncă şi formare” (Strengthening education and developing work and skills 
training) finanţat în cadrul Programului RO 25-06 Poverty Alleviation 
Programme (Programul de Combatere a Sărăciei), prevăzut în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze acordurile de parteneriat prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, 
precum şi toate documentele necesare implementării proiectului.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Direcţia Relaţii Publice şi 
Management Documente, Primăria Oslo-Norvegia şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj 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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       Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 10.12.2015. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
        Dl. secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 2 consilieri nu s-au prezentat la dezbateri, (dl. Albăstroiu 
şi dl. Badea), prin urmare sunt absenţi nemotivat. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Silviu Cristian Ştefănescu Dragotă Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


