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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 08.11.2017 

 
 
 
 
 
        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, 3 consilieri întârzie (dl. Otovescu, dl. Marinescu şi dl. 
Dindirică). 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. 2172/07.11.2017, 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 08.11.2017, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al municipiului Craiova. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 
                                                              
Supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
Dragi colegi, vreau să vă consult înaintea începerii şedinţei consiliului local, întrucât 

avem onoarea ca astăzi, la şedinţa consiliului local să participe şi câţiva cetăţeni de onoare 
şi, totodată, membri ai Craiovei Maxima, oameni care au făcut onoare acestui oraş, vă 
supun aprobării dvs., dacă sunteţi de acord să dăm înaintea începerii şedinţei cuvântul d-
lui Ungureanu, fostul mare fotbalist. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Ungureanu: 
Vă mulţumesc pentru invitaţie şi sunt aici cu câţiva dintre colegii mei, cei care au putut 

să vină în această zi. Mă bucur pentru invitaţie. Sunt aici împreună cu câţiva colegi de la 
Craiova Maxima pentru a participa la această acţiune. Ne bucurăm şi noi că se inaugurează 
un stadion cum noi am văzut numai prin străinătate în perioada când jucam în cupele 
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europene. Este un stadion extraordinar. Chiar mai glumeam cu Emil Săndoi acum o 
săptămână când am participat la o acţiune şi am intrat şi noi pe iarba verde, ca să spun aşa, 
şi spuneam. „Doamne, dacă am mai putea să jucăm şi noi acum pe asemenea stadion!”. 
Asta este problema. Noi ne-am făcut datoria în acea perioadă. Acum urmează alte 
generaţii de jucători care, sper eu, să ne calce pe urme. Văd că câţiva dintre ei au început 
să cocheteze cu echipa naţională, ceea ce este un lucru foarte bun. Sper ca poimâine, când 
se va inaugura acest stadion, toate locurile să fie ocupate şi lumea să participe cu tot 
sufletul la această inaugurare pentru că acest stadion şi această echipă merita să fie a 
oraşului Craiova. Vă mulţumesc. 

Dl. Preşedinte: 
Şi eu mulţumesc, dl. Ungureanu, şi vă dorim toate cele bune, dvs. şi întregii echipe, 

care ne-aţi reprezentat cu cinste în acea perioadă şi suntem onoraţi să vă avem alături de 
noi. Vă mulţumesc încă o dată. 

 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Ne bucurăm că preluăm acest amplasament de la Compania Naţională de Investiţii, că 

investiţia a fost, în sfârşit, finalizată, după peste 5 amânări succesive, după o întârziere de 
peste un an de zile, dar vă spun că, noi, consilierii PNL, vom vota pentru această preluare. 
Totuşi, aş vrea să vă adresez câteva probleme şi să adresez câteva întrebări executivului, 
ca să ştim ce abordare veţi avea pe anumite teme. Am citit în presa naţională că exemple 
de arene similare cu cea de la Craiova, mă refer la Cluj Arena, la Naţional Arena, care au 
pierderi deja foarte mari acumulate în anii de activitate acolo şi vreau să vă întreb care este 
planul dvs. de afaceri, adică cum vom veni să contrabalansăm deficitul pe care îl poate 
genera o astfel de arenă, pentru că realizăm că sunt nişte costuri colosale ce pot fi susţinute 
la o adică, dacă îl luăm în administrare, vor fi susţinute din bugetul craiovenilor şi atunci 
trebuie să avem mare grijă cum chibzuim aceşti bani. Cine va administra? Doar această 
direcţie nou înfiinţată pe care o propuneţi dvs. astăzi? Cine a efectua lucrările de 
mentenanţă acolo? Sunt foarte multe lucruri la care mă gândesc că probabil v-aţi gândit şi 
dvs. dar am vrea să le spunem public aici ca să fie ca un fel de angajament în faţa 
craiovenilor care au cele mai mari aşteptări de la acest stadion. Încă o problemă pe care aş 
vrea să o ridic este cine o să aibă dreptul să joace acolo? Adică trebuie să ne gândim la 
faptul că nu toţi craiovenii se simt reprezentaţi de aceeaşi echipă şi în contextul 
cheltuielilor foarte mari de la această arenă, trebuie să organizăm acolo cât mai multe 
evenimente ca să asigurăm un flux de cheltuieli şi venituri la un moment dat. Şi o ultimă 
rugăminte, asta nu mai este întrebare, este o rugăminte. Să trecem peste această 
inaugurare, dacă vă grăbiţi acum şi ne-aţi chemat în şedinţa aceasta, să puteţi să organizaţi 
meciul cu Sparta Praga, să considerăm acest moment, inaugurarea stadionului, şi să nu mai 
revenim la licitaţia pe care deja aţi retras-o, de a cheltui 250 mii euro pe acea inaugurare 
cu oameni care scriu litere din trupurile lor, să ne amintească de alte vremuri, haideţi să 
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organizăm o festivitate frumoasă, înainte de acest meci amical, dacă reuşiţi să vă gestionaţi 
până atunci. Mă gândesc că dacă s-au vândut deja şi biletele, cred că există un plan pentru 
această inaugurare, dacă vreţi să adăugăm un moment festiv la ea înainte de acest meci, mi 
se pare decent, de bun simţ şi cu chibzuirea banului public, gândindu-ne la faptul că o să 
avem de întreţinut o arenă foarte mare care va genera costuri în sine. Eu vă mulţumesc şi îi 
las pe colegii mei. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Două aspecte aş dori să aduc în atenţie, să le dezbatem un pic şi, eventual, o persoană 

din compartimentul tehnic al primăriei să ne asigure (noi suntem convinşi că stadionul are 
toate avizele) totuşi cineva din compartimentul tehnic să ne asigure că nu vor fi probleme 
de siguranţă pe acest stadion. Ştim cu toţii că la un moment dat au apărut nişte 
inadvertenţe tehnice şi pe care nu le-am finbalizat la timpul respectiv, cel puţin eu nu ştiu 
care a fost cauza, cine a fost de vină şi dacă Inspectoratul de Stat în Construcţii a făcut 
acolo un control şi care sunt rezultatele acestuia. Deci problema siguranţei celor care vor 
veni la stadion este una şi a doua problemă, denumirea stadionului. Circulă tot felul de 
zvonuri. Dacă v-aţi gândit cumva să schimbăm numele stadionului. A luat cuvântul unul 
dintre reprezentanţii generaţiei Craiova Maxima şi sunt şi alţi colegi de-ai dumnealui şi 
idoli ai noştri în sală. Le mulţumim pentru că sunt alături, le mulţumim pentru că au existat 
şi au făcut performanţă pentru Craiova şi aşteptăm şi de la generaţia de astăzi performanţe 
asemănătoare. Cam acestea sunt problemele pe care am dorit să le aduc în atenţia 
executivului. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Ne bucurăm că, în sfârşit, am ajuns în această zi istorică de a prelua stadionul „Ion 

Oblemenco”. Bineînţeles că noi vom vota pentru, ne bucură acest lucru. Noi nefiind de 
meserie, sper că totul este în regulă şi în ciuda speculaţiilor din spaţiul public cum că ar fi 
probleme de construcţie, înţeleg că s-a făcut procesul verbal de recepţie. Am văzut totuşi 
că lipsesc două semnături, sper că nu este o piedică, adică lipseşte o semnătură de la 
Ministerul Dezvoltării şi una de la Compania Naţională de Investiţii, cei avizaţi să-şi dea  
cu părerea vis a vis de acest lucru, însă aş vrea să vă rog să ne asumăm mai multă 
responsabilitate. Vreau să înţelegeţi că ni, Consiliul Local, să ne asumăm mai multă 
responsabilitate şi vreau să înţelegeţi că noi, consiliul local, suntem responsabili şi nu 
suntem amatori. Adică toate aceste lucruri date pe repede înainte nu cred că sunt în 
interesul craiovenilor. Şi fac explicit referinţă la evenimentul de vineri, peste două zile. 
Este un eveniment fotbalistic acolo organizat de o firmă privată înţeleg, pentru că noi ştiţi 
că în ultimul timp nu mai ştim cine conduce primăria, dacă o conduc craiovenii prin 
consiliul local, sau suntem anunţaţi noi, consilierii locali, când are loc inaugurarea 
stadionului ba de către o firmă privată, ba de către o doamnă ministru de pe la Bucureşti, 
ba de către lideri PSD, numai noi nu ştim. Noi, consiliul local şi craiovenii. Peste două zile 
are loc un eveniment. Noi nu avem autorizaţie ISU. Biletele sunt deja puse în vânzare. Să 
sperăm, să dea Dumnezeu să vină zeci de mii de oameni cu zeci de mii de copii pe acest 
stadion. Toată această grabă este cel puţin suspectă. Înţelegeţi faptul că, repet, noi 
consilierii locali cred că nu suntem amatori, ci suntem consilieri locali profesionişti. În 
momentul în care noi vom aproba această hotărâre de a prelua stadionul, există o perioadă 
de timp, poate să fie chiar astăzi sau mâine, până când prefectura va valida hotărârea de 
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consiliu. După care având în proprietate, putem să depunem de autorizare ISU. Toate 
aceste lucruri trebuie să vină în 48 de are. Cine îşi asumă responsabilitatea? Eu ştiu că 
dvs., consilierii PSD în 2013 aţi dat anumite drepturi de exlcusivitate unei firme private, 
dar asta face obiectul unei alte discuţii, nu astăzi, însă, dacă ne întrebaţi pe noi, lucrurile 
trebuiau făcute mult mai olteneşte. Trebuia să organizăm atunci când aveam personal, 
atunci când aveam autorizaţie ISU şi dacă ne întrabaţi pe noi, trebuia să ianugurăm acest 
stadion cu un spectacol cu Craiova Maxima nu cu un eveniment făcut pe genunchi. Cine 
îşi asumă responsabilitatea ? Nu suntem Mama Omida să ştim că în 24 de ore obţinem 
autorizaţia ISU, dar punem bilete în vânzare, drepturi de televiziune, se mişcă totul pe 
lângă noi fără să ştim de ce şi cum, dar responsabilitatea este a noastră, chiar prevăzută în 
contractul de asociere cu această firmă privată.  

La punctul 2 pe ordinea de zi, noi aprobăm organigrama stadionului. Reţineţi, suntem 
cu 48 de ore înaintea stadionului. Noi ca şi primărie, ne-am asumat prin contrat asocierea 
cu această firmă să asigurăm toată întreţinerea, ori noi, nu că nu avem personal, acum nu 
avem nici posturile pentru acest personal, pentru evenimentul de vineri. S-a ajuns într-un 
hal fără de hal. Nu mai ştim cine conduce această primărie, cine îşi asumă responsabilităţi, 
toată lumea este pe repede înainte.  

Dl. Preşedinte: 
Aş vrea să vă spun câteva lucruri. Într-adevăr, poate mai sunt probleme pe care 

trebuie să le rezolvăm aşa cum spuneau şi colegii, foarte repede, însă nu putem să nu 
apreciem ceea ce s-a făcut, nu putem să nu apreciem acest stadion care este o mare 
realizare pentru Craiova fotbalistică şi ştiţi că sunt unul care v-am spus tot timpul lucrurile 
aşa pe nume cum sunt. Aici nu putem să nu apreciem şi efortul pe care l-a făcut fostul 
primar al municipiului Craiova, actualul ministru, Lia Olguţa Vasilescu, care, să fim 
sinceri, dacă nu era, nu aveam acest stadion. Eu zic că vom trece peste toate greutăţile 
împreună şi tot timpul am făcut apel la dumneavoastră că numai împreună le vom putea 
rezolva şi vom da acest stadion în condiţii foarte bune şi vă va asigura şi securitatea pentru 
toţi care vin la acest meci. Dau cuvântul d-nei Predescu. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Nu voi răspunde la problemele cu caracter tehnic pentru că deja s-a lansat o invitaţie 

pentru alte persoane din executiv pentru a răspunde, dar sunt nişte chestiuni de principiu 
pe care trebuie să le avem în vedere şi au fost distorsionate prin luările de cuvânt 
anterioare. În primul rând este un eveniment pe care ni-l doream cu toţii să se întâmple. 
Îmi aduc aminte, cred că toţi ştim şi avem voie să pronunţăm aceste nume, într-o emisiune 
televizată, un fost fotbalist craiovean, Gică Craioveanu, vorbind cu un coleg din echipa 
naţională care joacă tot în Spania şi vorbind despre un stadion din Spania, spunea despre 
cel din Craiova că este mult mai frumos decât acela. Ca atare, este un moment de mândrie 
pentru noi toţi craiovenii că reuşim, în fine, să dăm oraşului această bijuterie tehnică, în 
primul rând. Pe de altă parte, pentru ordinea de zi de astăzi, noi avem un proces verbal de 
recepţie care a fost semnat şi ştim că cei care îşi asumă semnătura pe astfel de acte, o fac 
sub sancţiunea legii penale, adică ştiu că vor răspunde penal dacă afirmă că cele constatate 
sunt reale şi, de fapt, ele nu sunt reale. Ca atare, trebuei să fim de bună credinţă în aceste 
condiţii şi să înţelegem că după un drum destul de lung, pentru că aşteptăm de  mult acest 
moment, în fine a fost finalizată şi recepţia şi preluăm obiectivul în totalitate şi putem 
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realiza această inaugurare. S-au pus întrebări care nu ştiu de ce s-au pus. Am votat de mai 
multe ori din mandate precedente  începând cu 2004 încoace asocierea cu această echipă, 
iar asocierea în vigoare este cu CSU Craiova. Este o asociere la care noi suntem parte şi 
avem printre obligaţii aceea de a pune la dispoziţie o arenă de desfăşurare a competiţiilor 
la cele mai înalte standarde cum este cea din prezent. Nu este cazul să ne mai punem 
întrebări. Este foarte adevărat că poate fi folosit acest spaţiu, acest obiectiv şi pentru alte 
tipuri de acţiuni, dar asocierea aceasta trebuie să ne-o respectăm, să ne-o executăm. Pentru 
că nu vreau să iau cuvântul la cel de-al doilea punct, avem la punctul 2 actul prin care noi 
punem în operă ceea ce s-a gândit de mult. Observaţi cât de frumos s-a gândit. Nu se fac 
cheltuieli în plus şi doar cu personalul deja angajat, îi ducem pe nişte oameni care au deja 
calificare, să servească funcţionarea acestui obiectiv. Ca atare, cheltuielile sunt minime, 
gândirea există, răspunderea este asumată. În final, pentru că eu sunt unul dintre cei care, 
atunci când aveam 10 ani, aveam abonament la tribuna A. Vreau să îi salut cu mult respect 
pe cei prezenţi în sală, pe dl. Ungureanu şi pe dl. Beldeanu pe care i.am văzut unul dintre 
cei mai buni mijlocaşi ai epocii sale din România, şi vreau să-l salut cu mult respect pe 
profesorul Zamfir. Să nu uităm că sunt ceva ani de atunci, dar dânsul împreună cu marele 
Nicolae Dobrin, erau singurii antrenori din Europa care au antrenat în Japonia, care i-au 
învăţat forbal pe japonezi cu 20 de ani în urmă. Pentru aceşti oameni noi, craiovenii, prin 
reprezentanţii lor, adică noi, membrii consiliului local, am făcut ceea ce azi suntem ţinuţi 
să votăm.  

Dl. Preşedinte: 
Pentru a lămuri problemele tehnice, pentru că asta este problema care ne doare pe toţi 

şi, într-adevăr, securitatea cetăţeanului, cred cel mai indicat este să dau cuvântul d-lui 
director Gâlea, care este director de patrimoniu şi membru al comisiei de recepţie. Dânsul 
să ne spună şi să răspundă la întrebările pe care colegii noştri le-au adresat şi, într-adevăr, 
sunt întrebări care trebuie să ne preocupe pe toţi. 

Dl. director Gâlea: 
După cum ştiţi, recepţia a început în data de 23 octombrie, a fost încheiată ieri 

dimineaţă pe 7 noiembrie, deci a fost o recepţie care nu s-a desfăşurat într-o zi două, s-a 
desfăşurat în două săptămâni şi mai bine, motivul pentru care recepţia a durat atâta, două 
săptămâni şi ceva, a fost tocmai acela de a ne asigura că stadionul îndeplineşte toate 
condiţiile de siguranţă pentru desfăşurarea oricăror activităţi în incinta acestuia. Au fost 
făcute verificări la toate instalaţiile care ţin de siguranţa la incendiu, de evacurări, de 
atenţionări, au fost făcute verificări atât pe partea de structură, a fost prezent structuristul  
care a avizat această construcţie, au fost prezenţi atât reprezentantul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă cât şi reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii, aceştia 
dându-şi într-un final girul pentru a fi recepţionată această lucrare. Consider că suntem 
100% siguri că această arenă poate găzdui evenimente atât sportive, cât şi de altă natură în 
siguranţă pentru toţi cei prezenţi în incinta acesteia. 

În ceea ce priveşte exploatarea ulterioară a acestei investiţii, în organigramă veţi 
vedea că nu sunt prevăzute doar posturi tehnice, sunt prevăzute atât posturi de funcţionari 
publici pentru a se crea o echipă de marketing puternică care să poată atrage evenimente, 
să poată fi suportate toate cheltuielile cu întreţinerea acestei construcţii. De asemenea, vă 
asigur că ieri a fost depusă docuemntaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la 
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incendiu, pe lângă partea de proiectare fiind necesar ca document doar procesul verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor. Această documentaţie este în analiza celor de la 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă astfel încât să putem obţine autorizaţia de 
securitate la incendiu în termenul cât mai scurt posibil.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, prin completare cu bunul ,,Complex Sportiv Craiova - 
Stadion de Fotbal, B-dul. Ştirbei Vodă nr. 34, Municipiul Craiova, judeţul Dolj”, 
având valoarea finală a lucrărilor executate de 239 731 352,83 lei (cu TVA inclus). 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată. 

               Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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 modificarea organigramei si statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La acest punct de pe ordinea de zi, modificăm organigrama primăriei în sensul de a 

apărea 23 de posturi, de funcţii pentru mentenanţa stadionului. Este foarte bine. Repet. Nu 
ştiu cine din cei 23 vor fi prezenţi vineri la primul eveniment. Problema este modul în care 
aţi făcut acest proiect de hotărâre. Nu aţi făcut comisii de specialitate şi dacă mă întrebaţi 
pe mine, sunt luate de la servicii de la care nu trebuiau luate. Adică s-au luat două funcţii 
de la urbanism, două de la patrimoniu, 5 de la Direcţia de Impozite şi taxe în conte4xtul în 
care aveam posturi libere în alte direcţii. Ţin să vă reamintesc faptul că tot ceea ce facem 
noi aici trebuie să se concentreze în jurul cetăţeanului. Noi trebuie să oferim servicii 
publice de calitate şi în timp util cetăţenilor. Ori noi luăm posturi pentru stadion, repet din 
altă parte puteam să luăm, ori luăm de la Direcţia de Taxe şi Impozite unde ştim cu toţii că 
sunt cozi în anumite perioade ale anului, luăm de la Direcţia de Urbanism unde toţi 
craiovenii îşi doresc să aibă un act mai repede. Ţin să vă amintesc că toate aceste servicii 
publice pe care trebuie să i le oferim cetăţeanului de calitate şi în timp util, au nevoie de 
resurse. Resursa cea mai importantă este resursa umană. Consider iarăşi că aţi făcut pe 
grabă această modificare de organigramă, este făcută pe genunchi. Puteam de exemplu să 
luăm trei posturi din cele patru vacante de la Direcţia de Agrement a oraşului unde sunt şi 
aşa 49 de posturi. Şi mai erau şi alte variante. Vă rog în al doisprezecelea ceas, mai multă 
responsabilitate. Trebuie să avem de când venim de la serviciu şi până plecăm din această 
primărie în minte nevoia cetăţeanului. Şi tot ceea ce facem trebuie să fie în sprijinul 
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cetăţeanului. Revin la punctul anterior că oarecum este legat de acesta, la evenimentul de 
vineri să sperăm că se va obţine autorizaţia ISU şi vor fi condiţii de siguranţă pentru acest 
eveniment, dacă noi nu avem cei 23 de angajaţi, practic acum votăm organigrama, mâine 
vom lua probabil avizul de legalitate de la prefectură, când vom face angajările, cine 
deschide porţile, cine face curat? Noi prin contractul pe care îl avem cu această firmă 
poate ne obligăm să asigurăm aceste lucruri. Ori noi dăm girul organizării unui eveniment 
în grabă neavând nici măcar angajaţi la stadion. Este peste puterea mea de înţelegere. Eu 
nu acuz decât graba cu care se fac toate aceste lucruri pentru organizarea acestui 
eveniment de vineri. Vreau să fie totul în siguranţă pentru craioveni, vreau să fie un 
eveniment plăcut. Eu mă voi abţine la această modificare de organigramă pentru că eu 
consider că este făcută pe genunchi şi au fost luate posturi pentru a se transfera la stadion 
de la direcţii şi servicii importante pentru craiovenii noştri. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
N-aş fi dorit să iau cuvântul la acest punct. Colegul meu, Vasile Marian, a evidenţiat 

foarte bine îngrijorările noastre până la urmă, în legătură cu problemele tratate de punctul 
2, dar aşa este în viaţă, de ce ţi-e frică nu scapi. Chiar dl. Preşedinte a pronunţat un nume 
exact de ceea ce mă temeam, adică să politizăm acest eveniment. Dacă vom vedea 
contractul financiar, derularea lui în timp, vom constata că cea mai mare sumă de bani a 
fost primită în perioada Guvernului Cioloş. Să evidenţiem persoane care nu au merite în 
această problemă, de fapt meritul este al craiovenilor şi al Guvernului României, care a dat 
banii. Să fie foarte clar acest lucru şi să nu încercăm să aducem în prim plan persoane care 
nu au merite deosebite. De fapt, meritele nu le are nimeni. Am spus cine le are: craiovenii 
şi Guvernul României şi le mulţumim. 

Dl. Preşedinte: 
Nu vreau să spun decât atât pentru că mi-aţi pronunţat numele. Nu mă aşteptam de la 

Domnia Sa să mă acuze pe mine de politizare. Cred că toţi care mă cunoaşteţi, nu este 
nevoie să vă mai spun altceva. Îi mulţumesc şi eu îl tratez tot aşa, ca pe un coleg. 

Pentru problemele de legalitate ridicate de dl. consilier Vasile, dau cuvântul d-lui 
Secretar pentru a face precizări. 

Dl. Secretar Mischianu: 
Punctul 2 de pe ordinea de zi, dl. consilier Vasile vă amintiţi foarte bine că în şedinţa 

ordinară de data trecută la punctul 19 de pe ordinea de zi a fost organigrama şi statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. Legislaţia prevede 
că nu poate fi adoptată o asemenea hotărâre  fără avizul conform al Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, motiv pentru care a fost retras. Însă el a fost inclus pe ordinea de zi 
la toate comisiile de specialitate şi toate comisiile au avizat favorabil. De la acel moment şi 
până în momentul acesta am primit avizul de la ANFP fără niciun fel de modificare în 
structura organizatorică. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 
Vă spun şi eu bună ziua. Dl. consilier Vasile, d-lor consilieri, vreau să vă asigurăm că 

aparatul Primăriei Municipiului Craiova a analizat cu maximă seriozitate şi cu rigurozitate 
tot ce înseamnă posturile care s-au mutat către acest serviciu nou înfiinţat. Vreau să vă 
spunem că am avut discuţii cu fiecare şef de birou, cu fiecare şef de serviciu, cu fiecare 
direcţie în parte. Inclusiv eu m-am opus şi dl. secretar poate să vă spună, în a transforma 
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un anumit post din subordinea mea. Deci am analizat foarte atent această organigramă şi 
vă asigurăm că există bune intenţii şi că va funcţiona foarte bine. Deci nu vor suporta 
consecinţe cetăţenii noştri, nu vor fi aglomeraţii aşa cum spuneţi dvs., veţi vedea pe 
parcurs că totul este aşa cum trebuie. Dovadă să vedeţi că ne facem treaba şi că şi dvs. 
faceţi parte din această construcţie, săptămâna aceasta Primăria Craiova a luat un premiu 
de excelenţă în domeniul sănătăţii. După cum vedeţi, muncim împreună cu dvs. şi este 
normal atunci când greşim să ne certaţi, dar de această dată nu este cazul. Vă mulţumesc. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?                                            

Art.1. Se aprobă modificarea  organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2017. 

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

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 6 
abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 
 
 Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 08.11.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
        Dl. Secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 3 consilieri nu s-au prezentat la dezbateri, (dl. Dindirică, 
dl. Marinescu, dl. Otovescu) prin urmare sunt absenţi. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
    Gheorghe Nedelescu Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


