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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.10.2016 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 1 loc vacant şi 1 consilier întârzie (d-ra Predescu). Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi 
îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Dindirică  pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 2275/14.10.2016, 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 18.10.2016, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

 
     Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi.  
 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2016. 

     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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2016, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.17/2016. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova 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, 18.10.2016. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 1 consilier nu s-a prezentat la dezbateri, (d-ra Predescu) 
prin urmare este absent nemotivat. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
    Lucian Costin Dindirică Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


