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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 25.01.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 16, 4 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Badea, dl. Cilibiu, dl. 
Pană şi dl. Toader) şi 7 consilieri întârzie (dl. Sas, dl. Marinescu, d-ra Predescu, dl. Beţiu, 
dl. Socoteanu, dl. Nicoli, dl. Ştefănescu). Potrivit regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale 
pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Cotescu Nicuşor pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispozitia nr. 371/21.01.2016, 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 25.01.2016, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind stingerea, prin tranzacţie, a litigiului ce formează obiectul 

dosarului nr.9581/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, 
cu termen de judecată la data de 26.01.2016. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de Coordonare şi 
Supervizare pentru atribuirea contractului de delegare pentru serviciul de transport 
public local de persoane prin curse regulate. 

 

 
      Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi.  
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1. Proiect de hotărâre privind stingerea, prin tranzacţie, a litigiului ce formează 

obiectul dosarului nr.9581/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a 

IV-a Civilă, cu termen de judecată la data de 26.01.2016. 
     Dl. secretar Mischianu: 

     O chestiune prealabilă. Intervine o modificare faţă de proiectul iniţial, dat fiind faptul 
că UCMRADA nu ne-a transmnis până în momentul de faţă tranzacţia fiind în imposibilitate 
să semnăm contractul de tranzacţie. În atare situaţie, se impune totuşi acordul, 
consimţământul ca şi condiţie de fond şi formă pentru dosarul de mâine care va avea loc pe 
rolul Tribunalului Bucureşti, proiectul de hotărâre având următorul conţinut:  

Art.1. (1) Se aprobă stingerea, prin tranzacţie, a litigiului ce formează obiectului 
dosarului nr.9581/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV- a Civilă, cu 
termen de judecată la data de 26.01.2016. 

             (2) Contravaloarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, datorată 
potrivit Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, este de 
360.783,19 lei, la care se adaugă T.V.A., şi va fi achitată, ca urmare a soluţionării, pe cale 
amiabilă, prin încheierea contractului de tranzacţie judiciară. 

 Art.2. Contractul de tranzacţie judiciară va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. (1) Se aprobă stingerea, prin tranzacţie, a litigiului ce formează obiectului dosarului 

nr.9581/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV- a Civilă, cu 
termen de judecată la data de 26.01.2016. 

             (2) Contravaloarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, datorată potrivit 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, este de 
360.783,19 lei, la care se adaugă T.V.A., şi va fi achitată, ca urmare a soluţionării, 
pe cale amiabilă, prin încheierea contractului de tranzacţie judiciară. 

Art.2. Contractul de tranzacţie judiciară va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ 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 componenţei Colectivului de Coordonare 

şi Supervizare pentru atribuirea contractului de delegare pentru serviciul de 
transport public local de persoane prin curse regulate. 
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     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 componenţa Colectivului de Coordonare şi Supervizare pentru atribuirea 

contractului de delegare pentru  serviciul de transport public local de persoane prin 
cuse regulate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi membrii comisiei 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 astăzi, 25.01.2016. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
        Dl. secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 7 consilieri nu s-au prezentat la dezbateri, (dl. Sas, dl. 
Marinescu, d-ra Predescu, dl. Beţiu, dl. Socoteanu, dl. Nicoli, dl. Ştefănescu), prin urmare 
sunt absenţi nemotivat. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Nicuşor  Cotescu Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


