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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 23.05.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 1 loc vacant prin demisia d-lui Genoiu, 1 consilier absent 
motivat (dl. Sirop) şi 1 consilier întârzie (dl.Vasile). Potrivit regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale 
pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Radu Marinescu  pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 3637/22.05.2017, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova 
în şedinţă, în data de 23.05.2017, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 

 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie din calitatea de consilier 
local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a dlui.Mihail Genoiu. 

2. Proiect de hotărâre privind delegarea exercitării atribuţiilor Primarului Municipiului 
Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii, către dl.Adrian Cosman, Viceprimar al 
Municipiului Craiova. 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie din calitatea de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
dlui.Mihail Genoiu. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
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Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui. Mihail GENOIU din calitatea de consilier 
local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova şi, pe cale de consecinţă, 
se constată încetarea de drept a mandatului acestuia.  

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va 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 delegarea exercitării atribuţiilor Primarului 
Municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii, către dl.Adrian 
Cosman, Viceprimar al Municipiului Craiova. 

     Dl. Preşedinte: 
     Având în vedere faptul că prin vacantarea locului de consilier local, rezultă şi o 
vacantare a poziţiei de primar, ocupată ca primar interimar de dl. Mihail Genoiu care 
astăzi a demisionat, vom proceda la delegarea exercitării atribuţiilor Primarului 
Municipiului Craiova, în condiţiile art. 72 din legea 215/2001 republicată, de către dl. 
viceprimar Adrian Cosman, sens în care este proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi. În 
consecinţă, având în vedere dispoziţiile citate ale art. 72 din legea administraţiei publice 
locale, fiecare dintre consilierii locali aţi primit un buletin de vot în privinţa căruia vă veţi 
exprima opţiunea, modalitatea de vot va fi prin menţinerea numelui d-lui Adrian Cosman 
pentru cei care doresc să fie delegat ca primar interimar, sau prin tăierea numelui de către 
cei care nu ar fi de acord cu această numire. Vă rugăm să procedăm la vot. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Nu aţi solicitat înscrieri la cuvânt la proiectul nr. 2. Noi, consilierii PNL, 
considerăm că este încă o dovadă de inconsecvenţă în administraţie şi iată unde pot să 
ducă nişte decizii pripite luate la un moment dat şi să ne jucăm cu funcţia de primar al 
municipiului Craiova. Dacă ne uităm pe harta României vom constata că suntem unicat.  
          Dl. Preşedinte: 
 Îmi cer scuze că vă întrerup, v-aş ruga observaţii pertinente faţă de proiectul de 
hotărâre de pe ordinea de zi şi anume delegarea atribuţiilor către dl. viceprimar. Nu încerc 
sub nicio fromă să vă limitez dreptul la cuvânt, dar vă rog să fie observaţii legate de 
proiectul de pe ordinea de zi.  
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Tocmai asta spuneam, dezvoltam un pic subiectul pentru că are importanţa lui 
pentru municipiul Craiova, suntem puşi să mai alegem încă o dată primarul municipiului 
Craiova, să facem toate aceste schimbări de atribuţii de la o persoană la alta, toate aceste  
lucruri nu sunt benefice pentru municipiul Craiova, după părerea mea. În consecinţă noi, 
consilierii PNL, vom vota împotrivă la acest punct.  
 Dl. Consilier Local Câplea: 
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 Eu aş vrea să fac o singură observaţie pe procedură. Vă înţeleg că sunteţi obişnuiţi 
cu unanimităţi ca la Partidul Comunist, dar, poate data viitoare ne daţi şi pixuri ca să ne 
putem exercita dreptul de vot.  
 Dl. Preşedinte: 
 Am să vă răspund eu la această chestiune. Vă mulţumesc pentru observaţia dvs., art. 
72 din legea citată, legea administraţiei publice locale, spune că atribuţiile care sunt 
conferite în cazul în care este vacantată funcţia de primar, revine unuia dintre viceprimari, 
nu este cazul, avem un singur viceprimar, sau viceprimarului. De aceea, propunerea făcută 
de către executiv este în sensul de a fi desemnat dl. viceprimar, este alin. 1 al art. 72 aşa 
cum este modificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2014. 
 D-na Consilier Local Predescu: 
 De spus, poate să spună fiecare orice, dar prin ceea ce spune arată limitele 
cunoştinţelor şi înţelegerea sa. Pe de o parte, în raport de ceea ce s-a spus înainte, dl. 
preşedinte, aţi răspuns. Am fi fost puşi în situaţia de a alege unul dintre consilieri doar 
dacă nu exista viceprimar în funcţie care să poată să preia atribuţiile de primar. Legea este 
expresă. Acum n-am înţeles în ce constă inconsecvenţa, pentru că se aruncă un cuvânt fără 
să se spună despre ce este vorba. Nu ascund faptul că eu, personal, ieri am discutat cu dl. 
viceprimar Genoiu  şi aş fi fost pentru menţinerea, rămânerea în funcţie, dar dânsul este de 
o loialitate extraordinară. Văzând dispoziţiile legii, văzând faptul că prefectul are la 
dispoziţie un termen de 30 de zile ca să declare vacant postul, numai la cererea partidului 
de pe listele căruia a făcut parte la alegerea în funcţia de consilier municipal, pentru că 
dânsul, ca viceprimar, vine din consilier municipal, Domnia Sa a zis că este mult mai 
onorabil să pornească de la o luptă ca un simplu cetăţean al municipiului Craiova, şi, după 
câte ştiu eu, chiar cere contracandidaţilor acelaşi lucru. Pe cale de consecinţă, suntem în 
prezenţa unui act mai rar întâlnit, în care un om bazându-se doar pe notorietatea sa, şi pe 
faptele care stau în spate, porneşte la această luptă. Nu este vorba de nicio incosecvenţă, 
este vorba de faptul că o persoană care avea exerciţiul unei autorităţi publice ce viza 
exercitarea funcţiei pentru care chiar începe campania locală, şi anume, cea de primar, 
înţelege să renunţe tocmai pentru a arăta că şi fără scaunul acesta în spate poate să câştige 
detaşat ceea ce noi, consilierii PSD, ştim că se va realiza cu certitudine. Pe cale de 
consecinţă, nu înţeleg în ce constă inconsecvenţa. Este o situaţie care a survenit, este o 
situaţie la care nimeni nu se putea aştepta, iar, pe de altă parte, este o decizie legală şi 
peste legală, este o chestiune de moralitate pe care o arată tuturor. Eu vă rog să supuneţi 
închiderea dezbaterilor şi să procedăm la vot, votul este secret, nu avem cum să trecem 
altă persoană pe buletinele de vot. Vă mulţumesc.  
 Dl. Preşedinte: 
 Principala noastră preocupare este să fie respectată legea şi  cred că aici avem 
unanimitate în sensul că se respectă dispoziţiile legale. Consideraţiile legate de 
oportunitate sau de conjunctură, nu fac obiectul acestei şedinţe a consiliului local. Dl. 
Florescu, am observat că doriţi să luaţi cuvântul, însă având în vedere că nu v-a fost 
menţionat numele, v-aţi spus punctul de vedere, l-am înţeles cu toţii. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 A fost un atac la persoană, fiind singura persoană care am luat cuvântul. Se 
subînţelege atacul.  
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 Dl. Preşedinte: 
 Nu a fost menţionat numele dvs. ca să putem să vă dăm cuvântul în replică. Nu este 
nevoie să ne motivaţi pentru că aţi arătat de ce este inconsecvenţă. Haideţi să trecem la 
soluţionarea ordinei de zi. Nu v-a fost menţionat numele. Îmi cereţi practic, să încalc 
regulamentul, ceea ce nu pot să fac, din moment ce nu v-a fost menţionat numele. D-na 
consilier s-a referit la cuvântul de inconsecvenţă care nu este sinonim cu numele dvs. În 
consecinţă, nefiindu-vă pomenit numele, nu vă pot acorda cuvântul în replică.  
 S-a trecut la procedura de vot, prin vot secret. 
 După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de vot, s-a dat citire procesului-
verbal de validare a rezultatului votului. 
 D-na Consilier Local Predescu: 
 Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor. Sunt 24 de buletine de vot 
care au fost repartizate, restul au fost anulate, fiind lipsă. Din cele 24 de buletine de vot 
repartizate, 20 de voturi sunt pentru şi 4 voturi sunt împotrivă. Toţi consilierii prezenţi şi-
au exercitat votul. Întrucât întruneşte majoritatea cerută de lege şi anume majoritatea 
membrilor consiliului local în funcţie, se propune de către comisia de validare, validarea 
alegerii în postul de viceprimar care exercită atribuţiile funcţiei de primar, dl. Cosman 
Adrian. 
 Dl. Preşedinte: 
 Faţă de cele constatate de comisia de validare, având în vedere că am exercitat 
voturi şi există un rezultat, supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este 
pentru?  
Art.1. Se deleagă dlui.Cosman Adrian, Viceprimar al Municipiului Craiova, exercitarea de 

drept a atribuţiilor Primarului Municipiului Craiova, conferite prin lege, pe 
perioada vacanţei acestei funcţii. 

Art.2. În perioada în care va exercita atribuţiile conferite de lege primarului, respectiv în 
perioada de vacanţă a funcţiei de Primar al Municipiului Craiova, dl.Viceprimar 
Cosman Adrian, va beneficia de o indemnizaţie lunară unică, egală cu cea a 
funcţiei de primar. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 
4 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Diaconu, Câplea).  

 
 
 
 
 Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 23.05.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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        Dl. Secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 1 consilier nu s-a prezentat la dezbateri, (dl.Vasile) prin 
urmare este absent nemotivat. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
    Radu Marinescu Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


