
 Sed de indata . 18.10.2017                                                         1                                                                                                     FP 43-04, ver. 1 

  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 18.10.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, iar 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 Gheorghe Nedelescu pentru a prelua conducerea şedinţei 
de astăzi. 

DL. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 1748/17.10.2017, 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 18.10.2017, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului de 

inaugurare a Stadionului din Craiova. 
 
 
     Avem acest singur punct la ordinea de zi. Supun aprobării dvs. ordinea de zi. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului de 
inaugurare a Stadionului din Craiova. 

          Dl. Consilier Local Sirop: 
          În primul rând, aş fi vrut să ne ajutaţi şi pe noi să înţelegem care este urgenţa pentru 
care am fost chemaţi la această şedinţă de îndată. Este un mecanism firesc să putem fi 
chemaţi în regim de urgenţă, dar pentru lucruri cu adevărat importante, adică pentru 
lucruri care nu pot fi anticipate sau apar pe neaşteptate. Pentru asta este acest regim de 
îndată al şedinţelor de consiliu. M-am trezit că am fost sunat la ora 17,15 ieri după amiază 
pentru o şedinţă de îndată. Am intrat să consult proiectul şi ce am găsit acolo m-a uimit. 
Vrem să alocăm 250 mii de euro din banii craiovenilor, nu avem bani pentru foarte multe 
alte lucruri şi vrem să alocăm 250 mii euro pentru aplaize şi mai aveam puţin şi dădeam 
mici şi bere. Cred că, de fapt, noi vrem să inaugurăm un nou ministru, pe dl. Paul Stănescu 
de la Vişina, altfel nu-mi explic unde era urgenţa în această bugetare. Aşadar, inaugurarea 
aceasta trebuie făcută în cadrul următorului meci care va fi programat acolo, de acord să 
existe o ceremonie, ne bucurăm cu toţii pentru această realizare pozitivă pentru oraşul 
nostru, dar să nu uităm că acest stadion a fost finanţat de Compania Naţională de Investiţii, 
a fost finanţat în perioada Guvernului Cioloş, şi, să nu uităm, în acelaşi timp că noi, 
consilierii PNL, am susţinut de fiecare dată alocarea cofinanţării pentru acest stadion, este 
o investiţie de bun augur. Noi suntem împotriva dezmăţului pe banii publici sau 
manifestărilor cu caracter semi-electoral, să zic aşa, că nu avem alegeri în curând, dar noi 
asta vrem să facem, să aplaudăm pe stadioane cum se făcea odinioară, parcă îmi amintesc 
de răposatul Nea Vasile Bulucea, Dumnezeu să-l ierte! Eu speram că am depăşit această 
eră, această epocă. Se pare însă că ne găsim cam în aceeaşi situaţie. Noi vom vota 
împotriva acestei alocări de 250 mii euro pentru această manifestare, întrucât că sunt foarte 
multe proiecte mult mai importante, decât 250 mii euro pe artificii într-o singură seară. Vă 
mulţumim. 
          Dl. Preşedinte Nedelescu: 
          Şi eu vă mulţumesc şi aş vrea să fac un apel la toţi colegii să înţeleagă. Dacă vă 
bucuraţi de tot respectul meu şi vă respect şi aţi văzut că vă dau cuvântul de fiecare dată, 
vă rog mult de tot să nu mai intrăm în astfel de discuţii să mă puneţi în postura să vă 
întrerup. vĂ mulţumesc. Are cuvântul dl. Primar pentru a răspunde la întrebările pe care 
le-a adresat dl. consilier local Sirop. 
          Dl. Primar Genoiu: 
          În primul rând, vreau să vă spun că bugetul alocat departamentului Imagine şi 
inaugurării stadionului, a fost votat odată cu votarea bugetului la începutul anului 2017. 
Ceea ce facem noi acum, nu facem decât o informare şi am considerat că este absolut 
normal să informăm consiliul local de începerea procedurilor de inaugurare a stadionului. 
Dacă dvs. consideraţi că o investiţie la nivelul celei mai mari investiţii din 1990 şi până în 
ziua de azi în oraşul Craiova este un lucru care trebuie să treacă neobservat în condiţiile în 
care sunbtem sunaţi zilnic de zeci de oameni şi sute din ţară şi din toate colţurile ţării, şi în 
care este o atmosferă mediatică în toată ţara vis a vis de acest eveniment, trebuie să treacă 
aşa nevăzut şi neprevăzut, trebuia să o hotărâm atunci când am votat bugetul la începutul 
anului. La ora asta, aşa cum v-am spus, este momentul în care stabilim că începem 
procedurile de achiziţie a evenimentului de inaugurare. Procedura de recepţie a stadionului 
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a început, constructorul a solicitat demararea recepţiei, recepţia probabil să înceapă chiar 
în cursul zilei de astăzi, motiv pentru care am considerat că trebuie ca şi noi să începem 
această procedură. Este o procedură care va lua un timp, nu ştiu, nu sunt eu în măsură să 
spun cât va dura această procedură, dar şi noi, în momentul în care stadionul este gata de 
inaugurare, trebuie să avem procedura încheiată. Acesta este motivul pentru care ne-am 
întâlnit astăzi.  
          Dl. Preşedinte Nedelescu: 
          Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre pentru care am fost convocaţi în această 
şedinţă de îndată. Cine este pentru? 

          Art.1. Se aprobă organizarea evenimentului de inaugurare a Stadionului din Craiova. 
          Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă (Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  
 
 
 
 
 Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 18.10.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
 
 
        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, 
    Gheorghe Nedelescu Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


