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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI DE CONSTITUIRE  A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL  

DIN DATA DE 23.06.2016 
 
 
 

 
 
 Dl. Secretar Ovidiu Mischianu:  

  Începem şedinţa cu un moment de solemnitate, Imnul României intonat de Opera 
Română Craiova.  

 În continuare, vom urma paşii procedurali instituiţi de Legea 215/2001, Legea 
393/2004 şi regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local.  

Prin Ordinul Prefectului nr. 273/2016 a fost convocat în şedinţă de constituire 
Consiliul Local al Municipiului Craiova în urma alegerilor autorităţilor administraţiei 
publice locale din 2016. Voi face prezenţa consilierilor, având în vedere ultimele 
comunicări ale partidelor politice, dat fiind faptul că unii dintre aleşii locali au renunţat 
la mandat sau şi-au pierdut calitatea de membru ai partidelor politice.  

Dl. Genoiu Mihail – prezent, dl. Nedelescu Gheorghe – prezent, d-ra Predescu 
Bianca Maria Carmen – prezent, dl. Marinescu Radu – prezent, dl. Bărăgan Steliuan – 
prezent, dl. Radu Marin Traian – prezent, dl. Radu Romeo Titus – prezent, dl. Voicu 
Dorel – prezent, dl. Beţiu Traian Alexandru – prezent, dl. Otovescu Dumitru – absent 
motivat, este plecat din ţară, dl. Dindirică Lucian Costin – prezent, dl. Dumitrache 
Silviu Ionuţ – prezent, dl. Mihai Marius – prezent, dl. Nicoli Marin – prezent, dl. 
Nicolicea Romulus Victor – prezent, dl. Matei Sorin Cristian – prezent, d-na Godinel 
Viorica manuela – prezent, dl. Roşculete Cătălin Aurelian – prezent, dl. Cosman 
Adrian – prezent, dl. Câplea Doru – prezent, dl. Sirop Flavius Adrian – prezent, d-na 
Ungureanu Adriana – prezent, dl. Vasile Marian – prezent, dl. Florescu Marinel – 
prezent, dl. Diaconu Dan – prezent, dl. Mănescu Dumitru – prezent, dl. Calotă 
Firmilian – prezent. 

Aceştia sunt aleşii locali convocaţi în şedinţa de constituire şi vă anunţ că avem o 
cerere privind validarea formulată de către dl. Badea Pavel şi care va fi discutată la 
momentul oportun, atât validarea cât şi invalidarea din cadrul formaţiunii PNL de către 
comisia constituită în acest sens, urmând a ne fi comunicat rezultatul acestei comisii. 

Şedinţa va fi deschisă de către Prefectul judeţului Dolj, dl. Nicolae Sorin Răducan, 
şi, de asemenea, în sală este prezentă d-na judecător Liliea Canache care va da citire 
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sentinţei civile privind rezultatul validării primarului. Îl invit pe dl. Prefect să preia 
conducerea acestei şedinţe.  

Dl. Prefect Nicolae Sorin Răducan: 
D-lor parlamentari, dl. Preşedinte al Consiliului Judeţean, d-na Primar, d-na 

Judecător, stimaţi aleşi locali şi invitaţi, aceasta este o zi foarte importantă pentru 
comunitatea craioveană, când are loc şedinţa de constituire a consiliului local, de 
asemeni, validarea consilierilor locali, depunerea jurământului de către primar şi 
alegerea celor doi viceprimari. De fapt, astăzi, dvs., ca aleşi ai cetăţenilor municipiului 
Craiova, începeţi un mandat de patru ani care vă onorează şi, totodată, vă 
responsabilizează faţă de cei care v-au votat şi care vor fi foarte atenţi dacă 
promisiunile făcute în timpul campaniei electorale vor fi respectate. Vă felicit pentru 
alegerea dvs. în consiliul local municipal, o felicit pe d-na Primar pentru câştigarea 
unui nou mandat şi vă doresc mult succes în activitate, asigurându-vă totodată de întreg 
sprijinul meu şi al Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj. 

Având în vedere că sunt prezenţi cel puţin două treimi din consilieri, delcar 
şedinţa legal constituită şi vă propun să intrăm pe ordinea de zi. Invit decanul de vârstă 
al consilierilor, pe dl. consilier Gheorghe Nedelescu împreună cu cei doi asistenţi, 
domnii Beţiu Traian Alexandru Corneliu şi Matei Sorin Cristian să preia lucrările 
şedinţei.  

Decanul de vârstă, dl. Gheorghe Nedelescu: 
Bună ziua. Mulţumesc, dl. Prefect. De la început aş vrea să fac o precizare. Nu 

sunt decanul de vârstă, sunt decanul de mandate. Într-adevăr, sunt la al şaselea mandat 
în consiliul local. Decanul de vârstă, după cum aţi auzit, nu este prezent, şi aşa mi-a 
revenit onoarea să conduc această şedinţă de consiliu. Sunt onorat să conduc această 
şedinţă. Pentru început, aş vrea să mulţumesc vechiului consiliu pentru activitatea 
depusă, şi nu este una uşoară şi să urez succes noului consiliu şi sper din tot sufletul să 
lucrăm în interesul comunităţii.  

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 2 din Legea 215 privind administraţia 
publică locală republicată, coroborată cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, ale Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea regulamentului 
cadru de organizare şi funcţionare al consiliului local, precum şi Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 493/2004 privind aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare al consiliului local al municipiului Craiova, întrucât sunt 
prezenţi un număr de 26 de consilieri, şedinţa consiliului local este legal constituită şi 
ca atare vom parcurge etapele prevăzute de lege privind şedinţa de constituire.  

Supun aprobării dvs. alegerea unei comisii de validare. Vă propun să alegem o 
comisie de validare din 5 membri care îşi vor desfăşura activitatea pe toată 
perioada mandatului de 4 ani. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  

Reprezentanţii grupurilor de consilieri contitutuite vor face propuneri pentru 
desemnarea reprezentanţilor pentru comisia de validare în funcţie de numărul de 
mandate obţinute în fiecare grup în parte, respectiv PSD-UNPR – 4 membri, PNL – 1 
membru. Alegerea membrilor comisiei de validare se va face individual prin votul 
deschis al majorităţii consilierilor prezenţi în şedinţa de constituire. Vă rog să faceţi 
propuneri pentru comisia de validare.  
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Dl. Genoiu: 
Propun pentru comisia de validare în baza art. 35 din Legea 215/2001 şi coroborat 

cu art. 25 alin. 2 din regulamentul consiliului local, din partea grupului PSD-UNPR 
următoarea componenţă: d-ra Bianca Predescu, dl. Alexandru Beţiu, dl. Radu 
Marinescu şi dl. Romeo Radu. 

Dl. Florescu: 
Din partea grupului de consilieri locali ai PNL propun pe dl. Marian Vasile.  
Decanul de vârstă, dl. Gheorghe Nedelescu: 
Aşa cum am votat ca din comisie să facă parte 5 membri, supun aprobării dvs. 

comisia individual, deci pe fiecare propunere în parte cu menţiunea că cei nominalizaţi 
se abţin de la vot.  

Cine este pentru Bianca Predescu? Împotrivă? Se abţine cineva?Votat cu 25 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Predescu).  

Cine este pentru Beţiu Alexandru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 25 
voturi pentru şi 1 abţinere (Beţiu).  

Cine este pentru Marinescu Radu? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 25 
voturi pentru şi 1 abţinere (Marinescu). 

Cine este pentru Radu Romeo? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 25 voturi 
pentru şi 1 abţinere Radu Romeo). 

Cine este pentru Vasile Marina? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 25 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Vasile).  

Vă propun să luăm o pauză, întrucât comisia de validare trebuie să-şi desemneze 
preşedintele şi secretarul. Comisia se retrage, ne comunică şi nouă preşedintele şi 
secretarul, apoi vom vota prima hotărâre de consiliu în care aprobăm comisia de 
validare.  

Reluăm lucrările şi îi dau cuvântul d-lui consilier Beţiu pentru a ne comunica 
persoanele alese pentru funcţiile de preşedinte şi secretar al comisiei de validare. 

Dl. Beţiu: 
În urma întrunirii comisiei de numărare şi validare am desemnat pe d-ra Predescu 

Binca preşedinte şi Beţiu Alexandru – secretar al comisiei de numărare şi validare. Vă 
rugăm să ne iertaţi, ne retragem să continuăm lucrările şedinţei. 

Decanul de vârstă, dl. Nedelescu Gheorghe: 
Vă supun aprobării Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 1.  

 
Articol unic -  Se alege Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali, 

compusă din 5 membri, în următoarea componenţă: 
 
          PREŞEDINTE: -  Bianca Maria Carmen PREDESCU 
 
                             SECRETAR: - Traian Alexandru Corneliu BEŢIU 
 
                             MEMBRI:  -  Radu MARINESCU 
                         - Romeo-Titus RADU 
                  - Marian VASILE 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Hotărârea a fost adoptată, fiind votată cu 
unanimitate de voturi.  

Luăm o nouă pauză pentru a veni comisia de validare să ne prezinte validarea 
mandatelor. 

Vă rog să-mi permiteţi să reluăm lucrările şedinţei. Dau cuvântul d-rei Bianca 
Predescu pentru a da citire procesului-verbal de validare şi invalidare a consiliului 
local. 

D-ra Predescu Bianca: 
Proces-verbal încheiat azi, 23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri. 

Preşedintele comisiei propune ca validarea mandatelor să se facă în ordinea rezultatelor 
electorale astfel: alianţa PSD-UNPR – 19 mandate, PNL – 6 mandate, ALDE – 2 
mandate.  

De pe lista electorală PSD + UNPR sunt validate următoarele mandate: Genoiu 
Mihail, Nedelescu Gheorghe, Predescu Bianca, Marinescu Radu, Bărăgan Stelian, 
Radu Romeo, Voicu Dorel, Beţiu Alexandru, Otovescu Dumitru, Dindirică Lucian, 
Dumitrache Silviu, Mihai Marius, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus, Matei Sorin, 
Godinel Manuela, Roşculete Cătălin, Cosman Adrian.  

Cu privire la ultimul consilier al cărui mandat este validat, comisia recomandă ca 
în termenul legal să opteze în mod expres între calitatea de membru al consiliului local 
al municipiului Craiova şi cea de director comercial la S.C. Salubritate Craiova SRL, 
funcţia executivă fiind deţinută în cadrul unei unităţi comerciale al cărui acţionar 
majoritar este municipiul Craiova. 

Se observă că pe lista electorală a alianţei electorale PSD+UNPR, la poziţia nr. 1 a 
figurat d-na Lia Olguţa Vasilescu al cărui mandat de primar a fost validat de 
Judecătoria Craiova prin sentinţa civilă nr. 8724 din 17.06.2016, condiţii în care 
observând această situaţie cât şi declaraţia expresă de a opta pentru funcţia de primar, 
comisia constată pe de o parte starea de incompatibilitate de drept şi pe de altă parte 
renunţarea expresă astfel încât invalidează mandatul de consilier. 

Comisia constată că pe buletinul de vot al alianţei PSD+UNPR la poziţia nr. 3 a 
figurat dl. Daşoveanu Dan care a renunţat în mod expres prin cererea nr. 
170/22.06.2016 la calitatea de consilier local, situaţie reţinută şi de PSD, Organizaţia 
Judeţeană Dolj, care prin adresa nr. 169/22.06.2016 nu a solicitat validarea mandatului 
acestuia. În aceste condiţii, comisia invalidează mandatul d-lui Daşoveanu Dan.  

Cu privire la PNL sunt validate următoarele mandate: Sirop Flavius, Ungureanu 
Adriana, Vasile Marian, Florescu Marinel, Diaconu Dan. 

Cu privire la validarea mandatului d-lui Pavel Badea aflat pe poziţia nr. 1 pe 
buletinul de vot, respectiv a d-lui Câplea Doru, aflat pe poziţia nr. 7 de pe buletinul de 
vot, comisia constată că pe de o parte există înscrisuri din partea Organizaţiei Judeţene 
PNL Dolj cu privire la excluderea d-lui Pavel Badea din rândurile partidului şi prin 
care se solicită validarea mandatului d-lui Câplea Doru, iar, pe de altă parte, înscrisuri 
emanate de la conducerea centrală PNL prin care se arată că măsura excluderii a fost 
contestată de către dl. Pavel Badea şi excluderea devine executorie după o hotărâre 
definitivă a Curţii de arbitraj PNL. Văzând că suntem în prezenţa unei probleme interne 
de partid nesoluţionate încă printr-o hotărâre definitivă a organelor competente, se 
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supune la vot soluţia prorogării validării mandatului unuia dintre cei doi consilieri: 
Pavel Badea sau Câplea Doru până la adoptarea unei hotărâri definitive de excludere 
din rândurile partidului a d-lui Pavel Badea. 

Votul exprimat astfel: pentru prorogare – 4 voturi (Predescu, Beţiu, Marinescu, 
Radu), împotrivă (Vasile) care solicită validarea mandatului d-lui Câplea Doru.  

Cu privire la ALDE se validează mandatele d-lor Mănescu Dumitru şi Calotă 
Firmilian. Se invalidează mandatele d-lor: Năstase Mircea, Mladin Ionuţ, Bogdan 
Dorel şi Oprea Cătălin care au pierdut calitatea de membru ALDE conform adresei nr. 
172/22.06.2016 şi nici unul dintre aceştia nu a contestat măsura excluderii. 

 În concluzie, se validează mandatele a 27 de consilieri în cadrul Consiliului Local 
Municipal Craiova şi se prorogă validarea celui de-al 27-lea mandat conform votului 
exprimat anterior.  

Semnează membrii comisiei. 
A formulat obiecţiuni dl. Marian Vasile. Menţionează că: „nu sunt de acord cu 

decizia comisiei de validare în privinţa Pavel Badea – Câplea Doru, menţionez că 
singurele adrese trimise de PNL Dolj către Primăria Craiova sunt adresele nr. 
375/14.06.2016 înregistrată cu nr. 105843/15.06.2016, în care se transmite că dl. Pavel 
Badea nu mai face parte din rândurile PNL, şi adresa nr. 494/23.06.2016 înregistrată la 
CLM cu nr. 174/23.06.2016 prin care preşedintele comisiei de arbitraj Dolj comunică 
că Pavel Badea a fost exclus din PNL”. Semnează dl. Marian Vasile.  

Acesta este rezultatul comisiei de validare. Ne cerem scuze pentru întârziere. Cred 
că marea majoritate a discuţiilor, vă daţi seama, au privit această chestiune 
controversată. Este o soluţie de drept, prorogarea este prevăzută de lege şi am procedat 
legal în această privinţă. Vă mulţumim. 

Decanul de vârstă, dl. Gheorghe Nedelescu: 
Am văzut o solicitare, dl. Vasile. Vă rog să vă expuneţi punctul de vedere dacă 

doriţi.  
Dl. Vasile: 
Foarte scurt, vreau să menţionez că PNL a făcut toate procedurile, la fel ca şi 

ALDE şi ca şi PSD. Avem adrese prin care se comunică oficial către Primăria Craiova 
că dl. Badea Pavel nu mai este membru al PNL. Mai mult decât atât, datorită faptului 
că astăzi nu se validează consiliul local cum trebuie în lege, consiliul local, în totalitate, 
menţionez că noi, PNL, vom ataca în instanţă toate hotărârile consiliului, inclusiv 
hotărârea în care d-na primar va depune jurământul, pentru că astăzi trebuie să validăm 
un consiliu local.  

Decanul de vârstă, dl. Gheorghe Nedelescu: 
Şi eu vă mulţumesc, am luat act de solicitarea dvs., v-aţi expus punctul de vedere. 

Dacă cineva mai doreşte, să spună ceva, dar eu cred că ar trebui să trecem la vot la 
validarea sau invalidarea mandatelor în ordine alfabetică. Fac precizarea că persoana al 
cărui mandat este supus validării, nu are drept de vot, deci nu votează.  

Se supune la vot pentru a fi validat dl.  BĂRĂGAN STELIAN. Cine este pentru? 
Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Bărăgan).  
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   BEŢIU TRAIAN-ALEXANDRU-CORNELIU – Cine este pentru? 
Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Beţiu). 

 
CALOTĂ FIRMILIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat 

cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Calotă). 
 
  COSMAN ADRIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 

24 voturi pentru şi 1 abţinere (Cosman). 
 
  DIACONU DAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 24 

voturi pentru şi 1 abţinere (Diaconu).  
 
  DINDIRICĂ LUCIAN-COSTIN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 

cineva? Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Dindirică). 
 
  DUMITRACHE SILVIU-IONUŢ - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 

cineva? Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Dumitrache).  
 
  FLORESCU MARINEL - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Florescu). 
 
  GENOIU MIHAIL - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 

24 voturi pentru şi 1 abţinere (Genoiu).  
 
 GODINEL VIORICA-MANUELA - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 

cineva? Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Godinel).  
 
 MARINESCU RADU - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat 

cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Marinescu).  
 
 MATEI SORIN-CRISTIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Matei). 
 
 MĂNESCU DUMITRU - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat 

cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Mănescu).  
 
 MIHAI MARIUS - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 24 

voturi pentru şi 1 abţinere (Mihai).  
 
NEDELESCU GHEORGHE - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Nedelescu).  
 
 NICOLI MARIN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 24 

voturi pentru şi 1 abţinere (Nicoli).  
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 NICOLICEA ROMULUS VICTOR - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 

cineva? Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Nicolicea).  
 
 OTOVESCU DUMITRU - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Votat cu unanimitate de voturi. Cu menţiunea că va depune jurământul la următoarea 
şedinţă de consiliu. 

 
  PREDESCU BIANCA-MARIA-CARMEN - Cine este pentru? Împotrivă? Se 

abţine cineva? Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Predescu).  
 
 RADU MARIN TRAIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Radu Marin).  
 
 RADU ROMEO-TITUS - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat 

cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Radu Romeo).  
 
 ROŞCULETE CĂTĂLIN AURELIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se 

abţine cineva? Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Roşculete).  
 
 SIROP FLAVIUS-ADRIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Sirop).  
 
 UNGUREANU ADRIANA - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Ungureanu).  
 
 VASILE MARIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 

24 voturi pentru şi 1 abţinere (Vasile).  
 
 VOICU DOREL - Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Votat cu 24 

voturi pentru şi 1 abţinere (Voicu).  
 
Vă rog să-mi permiteţi să supun la vot hotărârea de consiliu nr. 2. 
Dl. Sirop Flavius: 
Aş vrea să dau citire Ordonanţei nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea 

regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al consiliilor locale unde aici avem 
clar la art. 6 alin. 5 „în cazul în care până la data validării declarat ales nu mai face 
parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, 
mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă. 
Legea este foarte clară, consiliul local a primit în timp util adresă oficială legată de 
excluderea d-lui Pavel Badea şi dvs. alegeţi să vă luaţi după o fiţuică adresată în nume 
personal fără niciun fel de valoare juridică. Aş vrea să ne încadrăm în rigorile legii şi să 
apărăm mandatul partidului nostru pentru că nu vrem să intrăm în consiliul local cu 5 
mandate pentru că am cştigat 6 prin votul cetăţenilor.  
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Decanul de vârstă, dl. Gheorghe Nedelescu: 
Pentru problemele pe care le-aţi ridicat, o să rog secretarul consiliului local să facă 

precizări, nu eu şi şi-a exprimat punctul de vedere pentru a face precizări şi preşedinta 
comisiei de validare. Vă mulţumesc. 

Dl. secretar Ovidiu Mischianu: 
Hotărârea comisiei de validare, după cum ştim, este obligatorie, nu avem decât să 

aprobăm hotărârea în forma pe care v-am prezentat-o. V-aş ruga să fie supusă votului.  
D-ra Predescu: 
Doar vroiam să spun că textul legal invocat de colegul nostru este cunoscut, dar 

textul legal priveşte şi faptul că în momentul în care ai o contestare, nu se poate lua o 
soluţie definitivă. De aceea s-a luat măsura prorogării.  

Dl. Sirop: 
Soluţia este definitivă. La momentul de faţă dl. Badea Pavel nu figurează în 

registrul de membri ai PNL Dolj. 
Decanul de vârstă, dl. Gheorghe Nedelescu: 
Supun aprobării consiliului local hotărârea de consiliu nr. 2 în forma prezentată.  
 

Art.1. Se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului 
Craiova al următoarelor persoane: 

  
              1. BĂRĂGAN STELIAN 
  2. BEŢIU TRAIAN-ALEXANDRU-CORNELIU 
              3. CALOTĂ FIRMILIAN 
  4. COSMAN ADRIAN 
  5. DIACONU DAN 
  6. DINDIRICĂ LUCIAN-COSTIN 
  7. DUMITRACHE SILVIU-IONUŢ 
  8. FLORESCU MARINEL 
  9. GENOIU MIHAIL 
 10. GODINEL VIORICA-MANUELA 
 11. MARINESCU RADU 
 12. MATEI SORIN-CRISTIAN 
 13. MĂNESCU DUMITRU 
 14. MIHAI MARIUS 
 15. NEDELESCU GHEORGHE 
 16. NICOLI MARIN 
 17. NICOLICEA ROMULUS VICTOR 
 18. OTOVESCU DUMITRU 
 19. PREDESCU BIANCA-MARIA-CARMEN 
 20. RADU MARIN TRAIAN 
 21. RADU ROMEO-TITUS 
 22. ROŞCULETE CĂTĂLIN AURELIAN 
 23. SIROP FLAVIUS-ADRIAN 
 24. UNGUREANU ADRIANA 
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 25. VASILE MARIAN 
 26. VOICU DOREL 
Art.2. Se invalidează mandatul de consilier municipal, al următoarelor persoane: 

1. VASILESCU LIA-OLGUŢA 
2. DAŞOVEANU DAN 

              3. NĂSTASE MIRCEA-VASILE 
              4. MLADIN EMIL IULIAN 
              5. BOGDAN IONEL 
              6. OPREA CĂTĂLIN IONUŢ 
Art.3. Se prorogă validarea mandatului unuia dintre cei doi consilieri: Pavel 

Badea şi Doru Câplea, până la adoptarea unei hotărâri definitive de 
excludere din rândurile partidului, a dlui. Pavel Badea. 

  
Cine este pentru? Votat cu 20 voturi pentru şi 5 abţineri (Ungureanu, Florescu, 

Vasile, Sirop, Diaconu). Hotărârea de consiliu a fost adoptată. 
Trecem la procedura de depunere a jurământului. 
Dl. secretar Ovidiu Mischianu: 
O chestiune prealabilă v-aş ruga şi pentru a fi cât mai rapizi pentru economisirea 

timpului. Articolul 8 alin. 2 din Ordonanţa 35/2002 statuează: „secretarul unităţii 
administrativ teritoriale dă citire jurământului în integralitatea sa, iar fiecare dintre 
consilieri se va rezuma la cuvântul „jur” şi astfel vom economisi timpul. În situaţia în 
care unul dintre dvs. doreşte să depună jurământul în integralitate, are jurământul 
alăturat şi este liber să o facă. Pe cale de consecinţă, jurământul în forma sa prevăzută 
de lege are următorul conţinut: 
           “Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, cu bunã-credinţã, tot ceea 
ce stã în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 
Craiova.  
         Aşa sã-mi ajute Dumnezeu!“. 

În atare situaţie, în ordine alfabetică vom supune procedura depunerii 
jurământului.  

Dl. BĂRĂGAN STELIAN: 
Jur. 

        Dl. BEŢIU TRAIAN-ALEXANDRU-CORNELIU: 
Jur. 

        Dl. CALOTĂ FIRMILIAN: 
Jur. 
Dl. COSMAN ADRIAN: 
Jur. 

        Dl. DIACONU DAN: 
Jur. 

       Dl. DINDIRICĂ LUCIAN-COSTIN: 
Jur. 

       Dl. DUMITRACHE SILVIU-IONUŢ: 
       Jur. 
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 Dl.  FLORESCU MARINEL: 

Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
         Aşa sã-mi ajute Dumnezeu! 
 Dl. GENOIU MIHAIL: 

Jur. 
  D-na GODINEL VIORICA-MANUELA: 

Jur. 
  Dl. MARINESCU RADU: 

Jur. 
  Dl. MATEI SORIN-CRISTIAN: 

Jur. 
  Dl. MĂNESCU DUMITRU: 

Jur. 
  Dl. MIHAI MARIUS: 

Jur. 
 Dl. NEDELESCU GHEORGHE: 

Jur. 
 Dl.  NICOLI MARIN: 

Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
         Aşa sã-mi ajute Dumnezeu! 
 Dl.  NICOLICEA ROMULUS VICTOR: 

Jur. 
  D-ra PREDESCU BIANCA-MARIA-CARMEN: 

Jur. 
 Dl.  RADU MARIN TRAIAN: 

Jur. 
 Dl.  RADU ROMEO-TITUS: 

Jur. 
  Dl. ROŞCULETE CĂTĂLIN AURELIAN: 

Jur. 
  Dl. SIROP FLAVIUS-ADRIAN: 

Jur. 
  D-na UNGUREANU ADRIANA: 

Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
         Aşa sã-mi ajute Dumnezeu! 
  Dl. VASILE MARIAN: 

Jur. 
 Dl.  VOICU DOREL: 

Jur. 
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     Decanul de vârstă, dl. Gheorghe Nedelescu: 
     În acest moment, consiliul local este legal constituit, este validat şi se constată 

aceasta prin hotărârea consiliului local nr. 3.  
 
Articol unic: Se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Craiova  în 

următoarea componenţă: 
  
              1. BĂRĂGAN STELIAN 
 2. BEŢIU TRAIAN-ALEXANDRU-CORNELIU 
              3. CALOTĂ FIRMILIAN 
 4. COSMAN ADRIAN 
 5. DIACONU DAN 
 6. DINDIRICĂ LUCIAN-COSTIN 
 7. DUMITRACHE SILVIU-IONUŢ 
 8. FLORESCU MARINEL 
 9. GENOIU MIHAIL 
 10. GODINEL VIORICA-MANUELA 
 11. MARINESCU RADU 
 12. MATEI SORIN-CRISTIAN 
 13. MĂNESCU DUMITRU 
 14. MIHAI MARIUS 
 15. NEDELESCU GHEORGHE 
 16. NICOLI MARIN 
 17. NICOLICEA ROMULUS VICTOR 
 18. OTOVESCU DUMITRU 
 19. PREDESCU BIANCA-MARIA-CARMEN 
 20. RADU MARIN TRAIAN 
 21. RADU ROMEO-TITUS 
 22. ROŞCULETE CĂTĂLIN AURELIAN 
 23. SIROP FLAVIUS-ADRIAN 
 24. UNGUREANU ADRIANA 
 25. VASILE MARIAN 
 26. VOICU DOREL 
 

Cine este pentru? Hotărârea a fost adoptată, fiind votată cu unanimitate de voturi.  
 
Ultimul punct de pe ordinea de zi al şedinţei condusă de către mine, pentru că 

şedinţa va continua, este alegerea preşedintelui de şedinţă, care se va face prin votul 
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie pe o durată ce nu poate depăşi trei luni. Vă 
rog să faceţi propuneri. 

Dl. Genoiu: 
Propun în baza aceluiaşi art. 35 din Legea 215/2001 pe d-ra Bianca Predescu.  
Dl. Vasile: 
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Legea prevede, într-adevăr, că se poate face acest lucru pe trei luni de zile, dar eu 
propun să mergem aşa cum ştiţi foarte bine că se procedează de şase mandate, în ordine 
alfabetică, în fiecare lună să se schimbe preşedintele.  

Decanul de vârstă, dl. Gheorghe Nedelescu: 
Supun aprobării dvs. propunerea d-lui Genoiu Mihail. Cine este pentru? Votat cu 

20 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Sirop, Florescu, Diaconu).  
 

Articol unic: Se alege ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, dra. Bianca Maria Carmen PREDESCU, pentru o 
perioadă de 3 luni. 

 
D-ra Predescu, vă invit să veniţi la prezidiu, să luaţi loc şi să conduceţi în 

continuare şedinţa.  
 
D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
Bună ziua. Continuăm şedinţa şi în condiţiile Legii 215/2001 astfel cum a fost 

modificată prin Legea nr. 115/2015, următorul punct de pe ordinea de zi este depunerea 
jurământului de către primarul ales.  

O invităm pe d-na primar Lia Olguţa Vasilescu să depună jurământul în prezenţa 
d-nei judecător Canache şi a domnului prefect, cât şi a întregii asistenţe.  

Înainte de a depune jurământul, dăm cuvântul d-nei judecător Liliea Canache 
pentru a citi hotărârea de validare a mandatului de primar în ceea ce o priveşte pe d-na 
Lia Olguţa Vasilescu.  

D-na judecător Liliea Canache: 
Sentinţa civilă nr. 8724 din data de 17 iunie 2016, admite cererea formulată de 

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 1 al municipiului Craiova, validează alegerea d-
nei Vasilescu Lia Olguţa, candidat din partea Alienţei electorale PSD + UNPR în 
funcţia de primar al municipiului Craiova, judeţul Dolj. Definitivă, dată în camera de 
consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 17 iunie 2016.  

D-na Primar, Lia Olguţa Vasilescu: 
Subsemnata, Vasilescu Lia Olguţa, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 

din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, depun în faţa 
consiliului local următorul jurământ: 

Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
         Aşa sã-mi ajute Dumnezeu! Astăzi, 23.06.2016, drept pentru care semnez. 

D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
În condiţiile art. 57 din Legea 215/2001 modificată şi republicată, vom proceda la 

alegerea viceprimarilor. Craiova are două funcţii de viceprimar, iar propunerile pentru 
ocuparea acestor funcţii se fac de către grupurile de consilieri sau orice altă persoană 
din rândurile consiliului local al municipiului Craiova. Vă rog, propuneri pentru funcţia 
de viceprimar. 

Dl. Radu Marin Traian: 
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Pentru cele două funcţii de viceprimar, propun pe Cosman Adrian şi Mihail 
Genoiu. 

Dl. Vasile: 
Vreau să vă spun că Partidul Naţional Liberal nu propune nicio persoană pentru 

funcţia de viceprimar, cu atât mai mult cu cât astăzi toată şedinţa a început cu stângul, 
încă de la formarea prezidiului unde, fiind printre cei mai tineri, dl. Câplea Doru 
trebuia să stea la prezidiu ceea ce mă duce cu gândul la premeditarea de a nu-l valida. 
Nu ni s-a validat un mandat de consilier local, din şase am rămas cinci. 

D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
Mă scuzaţi că intervin. Dl. consilier, dacă aveţi propuneri pentru funcţia de 

viceprimar.  
Dl. Vasile: 
Nu avem propuneri şi nu vom vota propunerile PSD-ului. 
D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
Se încheie lista de propuneri şi vă solicit în aceste condiţii să fie trecuţi pe 

buletinul de vot dl. Cosman Adrian şi dl. Genoiu Mihail. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 

Vă solicit să fie completate buletinele de vot de urgenţă astfel. Voi explica 
modalitatea de vot. Aşa după cum bine ştiţi, viceprimarii sunt aleşi cu votul majorităţii 
membrilor consiliului local în funcţie. Votul se exercită astfel. Bararea cu o linie 
orizontală a candidatului pe care consilierul nu doreşte să-l aleagă, iar nebararea 
semnifică alegerea acestuia. Este posibilă şi înscrierea cuvântului da la numele celui pe 
care îl doreşte să-l voteze. Între cele două propuneri de vot prevăzute de lege, trebuie să 
optăm pentru una dintre ele şi eu propun să optăm pentru prima variantă de vot, 
respectiv bararea cu o linie orizontală dacă nu se doreşte alegerea, respectiv nebararea 
niciunui nume, dacă se doreşte alegerea fiecăruia dintre cei doi consilieri propuşi 
pentru funcţia de viceprimar. Cine este pentru această procedură? Votat cu unanimitate 
de voturi.  

Votul se exercită secret şi avem o cabină de vot. Nu cred că este cazul să explic 
procedura în continuare cu privire la balotaj. Dacă secretariatul tehnic are buletinele de 
vot sau în ce stadiu este situaţia redactării lor.  

Dl. secretar al municipiului va citi pe rând numele membrilor consiliului local 
pentru a-şi exprima votul. Îi rog frumos pe d-nii Beţiu şi Marinescu să stea lângă urna 
de vot în momentul exercitării acestuia. 

 
Fiecare consilier şi-a exercitat dreptul de vot. După terminarea procedurii de vot şi 

numărarea voturilor, s-a dat citire procesului-verbal de validare 
D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
Întrucât s-a finalizat numărarea voturilor exprimate pentru alegerea 

viceprimarilor, dau cuvântul d-lui consilier Alexandru Beţiu. 
Dl. Beţiu: 
Proces-verbal încheiat astăzi, 23.06.2016, în prima şedinţă a comisiei de validare a 

consiliului local al municipiului Craiova. 
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Astăzi, 23.06.2016, comisia de validare stabilită prin Hotărârea nr. 1/2016 a 
consiliului local al mun. Craiova, am procedat la numărarea voturilor exprimate pentru 
alegerea viceprimarilor municipiului Craiova. Numărul de voturi valabil exprimate – 
25, număr de voturi candidat Cosman Adrian – 19, număr de voturi candidat Genoiu 
Mihail – 20. Se constată următoarele: se declară viceprimar candidatul Cosman Adrian 
care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie, se declară viceprimar candidatul 
Genoiu Mihail care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Vă mulţumesc.  

D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
Conform legii, alegerea viceprimarilor se face cu votul majorităţii membrilor în 

funcţie. Ambele propuneri au într4unit numărul de 14 voturi cerute de lege, condiţie în 
care ambele propuneri sunt validate. 

Supun votului dvs. alegerea în funcţia de viceprimari a d-lui Genoiu Mihail şi 
Cosman Adrian. Cine este pentru?  

 
Art.1. Se aleg în funcţia de Viceprimar al Municipiului Craiova următorii: 
 
 

1. MIHAIL GENOIU 
 

 2. ADRIAN COSMAN 
 
Hotărârea a fost aprobată, fiind votată cu 20 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă 

(Ungureanu, Sirop, Vasile, Florescu, Diaconu).  
 
D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
Dragi colegi, am să vă explic care sunt problemele esenţiale legate de alegerea 

comisiilor de specialitate, pentru a vă gândi să faceţi propuneri. În esenţă, după 
alegerea viceprimarilor, conform legii, în condiţiile art. 54 din Legea 215/2001, se aleg 
comisiile de specialitate. Consiliul local are cinci comisii de specialitate care se 
regăsesc în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. Acestea sunt: Comisia 
buget-finanţe, studii, prognoze şi administrarea domeniului – comisia nr. I, Comisia de 
urbanism, protecţia mediului şi conservarea monumentelor – comisia nr. II, Comisia 
pentru servicii publice, liberă iniţiativă şi relaţii internaţionale – comisia nr. III, 
Comisia pentru Învăţământ, cultură, sănătate, culte, tineret şi sport – comisia IV şi 
Comisia juridică, administraţie publică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti – comisia 
V.  

Fiecare dintre cele 5 comisii are şapte membri. Este o chestiune votată şi este 
prevăzută astfel prin regulament. Numărul de şapte nu se poate modifica decât prin 
modificarea regulamentului. Conform algoritmului rezultat în urma alegerilor, raportat 
la numărul de membri în cadrul consiliului local, Alianţa electorală PSD+ UNPR are 
35 de locuri, ALDE are 2 locuri, restul locurilor rămândnd PNL-ului. În aceste condiţii 
în fiecare dintre comisii alinaţa electorală PSD+UNPR are 5 membri şi vă rog să faceţi 
propuneri pentru cinci membri în fiecare comisie tinând cont de faptul că un membru al 
consiliului local poate să facă parte dintr-o comisie de specialitate, cel mult două, 
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ALDE are două locuri şi înţeleg că şi-a exprimat deja opţiuni pentru ca un loc să îl aibă 
în comisia III şi un loc în comisia IV. Restul locurilor revin PNL adică dânşii dispun de 
2 locuri în restul comisiilor, mai puţin comisiile III şi IV unde au un loc. Vă rog să vă 
gândiţi să faceţi propuneri.  

După ce v-aţi gândit, vă solicit să faceţi propuneri pentru comisiile de specialitate. 
Dl. secretar Ovidiu Mischianu: 
Partidele politice şi-au exprimat punctele de vedere şi au unele propuneri. Daţi-mi 

voie să le citesc, iar dacă sunt opoziţii, vom discuta punctual. 
- comisia I - Marinescu Radu, Cosman Adrian, Genoiu Mihail, Nedelescu 

Gheorghe, Vasile Marian, Sirop Flavius-Adrian, Dindirică Lucian-
Costin 

- comisia II - Bărăgan Stelian, Beţiu Traian-Alexandru-Corneliu, 
Predescu Bianca-Maria-Carmen, Nicoli Marin, Vasile Marian, Florescu 
Marinel, Nicolicea Romulus Victor 

- comisia III - Radu Marin Traian, Voicu Dorel, Matei Sorin-Cristian, 
Mănescu Dumitru, Ungureanu Adriana, Diaconu Dan, Radu Romeo-
Titus 

- comisia IV - Otovescu Dumitru, Roşculete Cătălin Aurelian, Matei 
Sorin-Cristian, Dumitrache Silviu-Ionuţ, Calotă Firmilian, Godinel 
Viorica-Manuela, 1 loc vacant. 

-     comisia V -  Predescu Bianca-Maria-Carmen, Radu Marinescu, Dindirică 
Lucian-Costin, Nicoli Marin, Mihai Marius, Sirop Flavius-Adrian, Beţiu 
Traian-Alexandru-Corneliu 

          D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
 Dacă nu mai sunt alte propuneri, votul fiind deschis şi nu secret, supun la vot 
aceste propuneri:  
          Comisia I – cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
 Comisia II – cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 Comisia III – cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
 Comisia IV – cine este pentru?  
          Dl. Vasile: 
 Să înţeleg că noi rămânem fără un loc în această comisie? Oricum nu înţeleg. Aţi 
făcut repartizarea la 5 consilieri, 6 PNL din 27. Noi în momentul de faţă avem 5 
consilieri datorită dvs. 
 D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
 Este conform algoritmului. Algoritmul este următorul. 19 consilieri PSD 
reprezintă 70,37%, 6 consilieri PNL reprezintă 22,23%, 2 consilieri ALDE reprezintă 
7,40%. În raport de acest algoritm proporţia este peste 70% pentru Aleinţa electorală 
PSD-UNPR, în fiecare comisie această alianţă are dreptul la 5 locuri. Am mai explicat 
acest lucru, vă este cunoscut. 
 Dl. secretar Mischianu Ovidiu: 
 Cu permisiunea dvs. locul vacant este al formaţiunii PNL.  
 D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
 Puteţi să faceţi propuneri. Faceţi propuneri în locul d-lui propus iniţial.  
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 Dl. Vasile: 
 Dacă dvs. recunoaşteţi că avem 6 mandate de ce ne-aţi validat 5? Propunerea 
noastră este d-na Ungureanu Adriana, dar, repet, confirmaţi că avem 6 mandate, dar ne 
validaţi 5. De ce nu ne validaţi 6? 
 D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
 Aveţi 6 mandate în total, sunt absolut sigură că în următoarea şedinţă ordinară se 
va valida şi cel de-al 27-lea mandat. 
 Dl. Vasile: 
 Şi în următoarea şedinţă aceleaşi hârtii de la partid o să le avem, să ştiţi.   
 Dl. Voicu: 
 Având în vedere că fiecare consilier local trebuie să facă parte din cel puţin o 
comisie va trebui ca un loc pentru consilierul respectiv să rămână vacant.  
 D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
 În momentul în care cel de-al şaselea mandat al dvs. vă va fi validat, dacă se 
numeşte un membru în comisia de specialitate în prezent, în momentul validării el va 
trebui să-şi dea demisia. E corect lucrul acesta. Pe cale de consecinţă, întrucât nu s-a 
validat cel de-al şaselea mandat la care dvs. aveţi dreptul conform rezultatului 
alegerilor, nici pentru această comisie nu puteţi să faceţi propunere, locul rămânând 
vacant, vă este rezervat pentru această comisie.  
 Dl. Vasile: 
 Avem 8 locuri sau nu avem 8 locuri? Numim 8 sau nu numim 8? 
 D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
          Aveţi 8 locuri dar aveţi în prezent 5 consilieri validaţi în funcţia de membru al 
consiliului local.  
 Dl. Vasile: 
 Îi repartizăm pe cei 5 şi când îl confirmaţi pe cel de-al şaselea facem un schimb 
să fie şi el într-o comisie. 
          D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
          Nu discutăm în contradictoriu. În calitate de preşedinte de şedinţă v-am explicat 
procedura.  
 Dl. Vasile: 
 Ţin să vă atrag atenţia că în şedinţa de luna asta premergătoare şedinţei în care 
spuneţi că ne veţi valida sau nu, noi nu vom avea reprezentant în comisia de cultură, 
sport şi învăţământ. Este corect? 
 D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
 Este o chestiune temporară. Este o chestiune contemporană validării celui de-al 
şaselea mandat. Faţă de faptul că a apărut această chestiune supun la vot ca pentru 
comisia IV să rămână vacant cel de-al şaptelea loc care rămâne rezervat PNL, urmând 
ca propunerea, nominalizarea ca persoană să se facă odată cu validarea celui de-al 
şaselea mandat pentru PNL. Cine este pentru? 
 Dl. Vasile: 
 D-ra Preşedinte, nu este corect. Trebuie să avem reprezentant. Când va intra dl. 
Câplea, facem rocada, dar nu este corect să stăm fără un loc în comisie o lună, două, 
până decideţi dvs. cine de la PNL va intra în consiliu. 
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 D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
 Comisia funcţionează în prezenţa majorităţii membrilor săi, adică în prezenţa a 4 
din 7 membri. Este o chestiune cunoscută. Vacantarea unui post ţine de validarea 
mandatelor în şedinţa constitutivă. Repet, vă rămâne rezervat acest loc. Am supus la 
vot această chestiune respectiv vacantarea celui de-al şaptelea loc în comisia IV pentru 
învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport cu menţiunea că el revine PNL şi în 
momentul validării celui de-al şaselea mandat pentru acest partid, se va face 
nominalizarea şi se va completa această comisie.  
 Supun la vot componenţa comisiei IV. Supun la vot cele 6 propuneri pentru 
comisia nr. IV. Cine este pentru? Votat cu 20 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă 
(Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu).  
 Comisia V – cine este pentru propunerile făcute? Votat cu unanimitate de voturi.  
 În acest moment, membrii comisiilor se retrag şi aleg dintre aceştia un preşedinte 
şi un secretar. După aceea, fiecare dintre comisii prin persoana desemnată, indiferent de 
funcţia pe care o are în cadrul comisiei, va anunţa rezultatul votului comisiilor.  
 Comisia I – preşedinte: Marinescu Radu, secretar: Dindirică Lucian-Costin. 
 Comisia II – preşedinte: Bărăgan Stelian, secretar: Nicolicea Romulus Victor. 
 Comisia III – preşedinte: Radu Marin Traian, secretar: Radu Romeo-Titus 
 Comisia IV – preşedinte: Otovescu Dumitru, secretar: Godinel Viorica Manuela. 
 Comisia V – preşedinte: Predescu Bianca Maria Carmen, secretar: Beţiu Traian 
Alexandru Corneliu.  

 
Supun la vot hotărârea în ansamblul ei. Cine este pentru? 
 

Art.1. Se stabileşte numărul comisiilor de specialitate şi  domeniul de activitate al  
acestora, astfel: 

 
          I. COMISIA BUGET-FINANŢE, STUDII, PROGNOZE şi        

ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
 

     II. COMISIA DE URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI şi              
CONSERVAREA MONUMENTELOR 

 
    III.  COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE, LIBERÃ INIŢIATIVÃ şi 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 
     
        IV. COMISIA PENTRU ÎNVÃŢÃMÂNT, CULTURÃ,  SĂNĂTATE, 

CULTE, TINERET şi SPORT 
     
         V. COMISIA JURIDICĂ,  ADMINISTRAŢIE PUBLICÃ, ORDINE 

PUBLICĂ şi DREPTURI CETÃŢENEŞTI 
 
Art.2.  Componenţa nominală a comisiilor de specialitate aprobate la art.1 este cea 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 În ansamblu, hotărârea a fost aprobată, fiind votată cu unanimitate de voturi.  
 

D-ra Preşedinte Predescu Bianca: 
Declar închise lucrările şedinţei de constituire a consiliului local al municipiului 

Craiova de azi, 23.06.2016. Vă mulţumesc pentru participare.   
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, Pt. SECRETAR, 
Predescu Bianca Maria Carmen Mischianu Ovidiu 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECAN DE VÂRSTĂ, ASISTENŢI, 
Nedelescu Gheorghe Beţiu Traian Alexandru Cornel 

Matei Sorin Cristian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 

 
 


