CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 365/18.11.2020

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.11.2020

D- na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Voi face prezenţa dvs. potrivit
prevederilor legale. La această şedinţă au fost convocaţi şi supleanţii, potrivit
prevederilor Ordinului prefectului nr. 580 prin care s-a stabilit validarea acestora şi a
încheierii corespunzătoare. Dintr-un total de 27 consilieri, 21 de consilieri sunt
validaţi şi sunt deja în funcţie. Pe lângă aceştia, au fost convocaţi şi următorii
supleanţi: Vasilcoiu Mădălin Cristian, Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Filip Aurelia,
Diaconu Răzvan Cristian, Stoian Daniel, Dinu Ionela Angelica.
Potrivit prevederilor legale în vigoare respectiv art. 118 alin. 6 coroborat cu
art. 119 alin. 5, a Ordinului prefectului nr. 582/2020 şi a Încheierii 1723 a
Judecătoriei Craiova, au fost validaţi următorii supleanţi: Vasilcoiu Mădălin
Cristian, Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Filip Aurelia, Diaconu Răzvan Cristian, Stoian
Daniel, Dinu Ionela Angelica.
Prin Convocatorul nr.349/16.11.2020 a fost convocată de îndată şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al municipiului Craiova, în data de 18.11.2020, ora
10,00 la Sala Mare de ședințe a Consiliului local Craiova, strada A.I.Cuza, nr.7, in
conformitate cu dispozițiile art.133 alin.2 lit.b și art.134 alin.1 lit.b din OUG
57/2019 privind codul administrativ,
Iniţiatorii: BORȚOI MANUEL, CÎRCEAG EDUARD, CORÂȚU COSMIN,
DIACONU DAN, DRĂGOESCU CEZAR, ENESCU GEORGEL, SAS TEODOR,
SIROP FLAVIUS, SĂULEANU LUCIAN BERND, TEODORESCU NICU,
UNGUREANU ADRIANA, VASILE MARIAN, in calitate de consilieri locali in
cadrul Consiliului Local Craiova,
Şedința va avea următoarea ordine de zi:
1.Depunerea jurământului de către consilierii locali validați de Judecătoria Craiova
după data constituirii Consiliului local Craiova, conform art.117 si art.119 alin.6
din OUG 57/2019.
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2.Alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Craiova conform art.123 din
OUG 57/2019.
3.Constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi întocmirea
procesului verbal de validare a rezultatului votului
4.Alegerea viceprimarilor municipiului Craiova conform art.152 alin.2 din OUG
57/2019.
5. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului
Craiova.

1.Depunerea jurământului de către consilierii locali validați de Judecătoria
Craiova după data constituirii Consiliului local Craiova, conform art.117 si
art.119 alin.6 din OUG 57/2019.
D-na Secretar general Nicoleta Miulescu:
Potrivit prevederilor legale în vigoare respectiv art. 118 alin. 6 coroborat cu
art. 119 alin. 5, a Ordinului prefectului nr. 582/2020 şi a Încheierii 1723 a
Judecătoriei Craiova, au fost validaţi următorii supleanţi: Vasilcoiu Mădălin
Cristian, Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Filip Aurelia, Diaconu Răzvan Cristian, Stoian
Daniel, Dinu Ionela Angelica.
Potrivit prevederilor legale o să-i invit pe fiecare dintre aceştia, în ordinea în
care au fost validaţi în vederea depunerii jurământului.
Au depus jurământul în faţa consiliului local, următorii supleanţi: Vasilcoiu
Mădălin Cristian, Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Filip Aurelia, Diaconu Răzvan Cristian,
Stoian Daniel, Dinu Ionela Angelica.
Dl. Vasilcoiu Cristian:
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Dl. Pîrvulescu Ionuţ:
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
D-na Filip Aurelia:
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Dl. Diaconu Răzvan:
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Dl. Stoian Daniel:
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”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
D-na Dinu Ionela Angelica:
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.

2.Alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Craiova conform art.123
din OUG 57/2019.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Potrivit prevederilor legale, pentru a începe şedinţa pentru care aţi fost
convocaţi, se impune alegerea unui preşedinte de şedinţă, ceea ce presupune să
respectăm atât regulamentul, cât şi Codul administrativ. În regulamentul în vigoare
al Consiliului local în conformitate cu prevederile art. 25 coroborat cu art. 80,
desemnarea preşedintelui pentru asigurarea egalităţii de şanse, propunerile se fac în
ordine alfabetică. În aceste condiţii, vă propun ca preşedintele de şedinţă să fie d-na
Barbu Gheorghiţa Daniela. Dacă mai sunt alte propuneri...
D-na Consilier Local Ungureanu Adriana:
Propun pe dl. Marian Vasile.
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian:
Din partea grupului PER, aş vrea să propun ca preşedinte de şedinţă pe dl.
Lucian Dindirică.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Avem trei propuneri pentru preşedintele de şedinţă. D-na Barbu Gheorghiţa,
care urmează în ordine alfabetică şi încă două propuneri făcute de dvs. Vom supune
la vot fiecare din aceste propuneri întrucât, potrivit prevederilor legale, alegerea se
face cu o majoritate simplă, deci primul care va întruni numărul mai mare decât
jumătate din cei prezenţi, adică din 27, respectiv 14, va prelua conducerea şedinţei.
Cine este pentru d-na Barbu Gheorghiţa? – 0 voturi
Cine este pentru dl. Vasile Marian? – 13 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă.
Nu a întrunit cvorumul.
Cine este pentru dl. Lucian Dindirică?– 14 voturi pentru şi 13 voturi
împotrivă. S-a întrunit cvorumul legal, îl invit pe dl. Dindirică să preia conducerea
şedinţei.
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova,
pentru perioada noiembrie-decembrie 2020, ianuarie 2021, dl.Lucian Costin
DINDIRICĂ.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi persoana desemnată la art.1 vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Consilierii PNL – USR-PLUS (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu
Cosmin, Diaconu Răzvan, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu
Lucian, Sirop Flavius, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile
Marian) au părăsit sala .

Dl. Preşedinte:
Înainte de a purcede la desfăşurarea şedinţei, vă rugăm să verificaţi, d-na
Secretar, dacă avem cvorum.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
D-na Barbu Gheorghiţa – prezent, dl. Berceanu Dorel – prezent, dl. Borţoi
Manuel – absent, dl. Cîrceag Eduard – absent, dl. Corâţu Cosmin – absent, dl.
Diaconu Dan – prezent, dl. Diaconu Răzvan – absent, dl. Dindirică Lucian –
prezent, dl. Dinescu Sorin – prezent, d-na Dinu Ionela – prezent, dl. Drăgoescu
Cezar – absent, dl. Enescu Georgel – absent, d-na Filip Aurelia – prezent, dl.
Marinescu Octavian – prezent, dl. Marinescu Radu – prezent, dl. Mogoşanu
Constantin – prezent, dl. Nicoli Marin – prezent, dl. Pîrvulescu Ionuţ – prezent, dl.
Sas Teodor – absent, dl. Săuleanu Lucian – absent, dl. Sirop Flavius – absent, dl.
Spânu Dan – prezent, dl. Stoian Daniel – absent, dl. Teodorescu Nicu – absent, d-na
Ungureanu Adriana - absent, dl. Vasilcoiu Mădălin - prezent, dl. Vasile Marian –
absent.
Sunt prezenţi 14 consilieri.

Dl. Preşedinte:
Mai avem 3 puncte de parcurs din ordinea de zi.
3.Constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi întocmirea
procesului verbal de validare a rezultatului votului
4.Alegerea viceprimarilor municipiului Craiova conform art.152 alin.2 din OUG
57/2019.
5. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului
Craiova.
Se propune suplimentarea ordini de zi cu 2 puncte peste ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului d-lui Manda Sorin,
administrator al RAT Craiova.
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Tănăsescu Marcel ca
administrator al RAT Craiova
Dacă sunt discuţii la ordinea de zi.
Dl. Consilier Local Marinescu Radu:
Am o solicitare dacă îmi permiteţi. Vă rog să puneţi în discuţie şi să aprobăm cu
majoritate simplă în ceea ce priveşte ordinea de zi propusă de către iniţiatorul
sed extraord. 18.11.2020
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acestei şedinţe în cofnormitate cu dispoziţiile art. 135 alin. 6 şi 7, respectiv să aveţi
în vedere că este necesar ca punctele de pe ordinea de zi şi anume punctul nr. 4 şi
respectiv punctul nr. 5 să suporte o inversare în sensul că în acord cu dispoziţiile
Codului administrativ, este necesar ca mai întâi să discutăm şi eventual, să aprobăm,
în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, punctul nr. 5 de pe ordinea de zi,
adică organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului
Craiova şi apoi să discutăm şi, eventual, să aprobăm în condiţiile în care sunt
îndeplinite condiţiile de cvorum, punctul 4 şi anume acela al alegerii viceprimarilor
municipiului Craiova. Am în vedere că, potrivit Codului administrativ, la capitolul
de organizare a consiliului local suntem în logica unei organizări a consiliului local,
în primul rând trebuie să fie organizate şi adoptate comisiile de specialitate, care
comisii de specialitate apoi, după ce îşi vor stabili structura interioară în
conformitate cu dispoziţiile Codului administrativ, urmează a da un aviz pentru
alegerea viceprimarilor. Având în vedere şi logica juridică, construcţia, interpretarea
sistematică şi teleologică a Codului administrativ care impun această ordine
secvenţială administrativă de constituire şi alegere a comisiilor şi apoi de alegere a
viceprimarilor, propunerea mea este, ca să conchid, ca pe ordinea de zi fără să o
modificăm în ceea ce priveşte substanţa sa, astfel să fie nevoie de un vot pentru
retragerea vreunui punct, să punem punctul 4 – organizarea comisiilor de
specialitate ale consiliului local al municipiului Craiova şi apoi punctul 5 – alegerea
viceprimarilor municipiului Craiova. Aceasta este propunerea meaşi vă rog să o
supuneţi la vot.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Mai întâi supunem la vot modificarea ordinii de zi ca punctul 4 să devină 5
şi punctul 5 să devină 4, din ordinea de zi deja convocată.
Dl. Preşedinte:
Supun la vot propunerea d-lui Marinescu. Cine este pentru? Votat cu
unanimitate de voturi.
Supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele două puncte legate de RAT.
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.
Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate. Cine este
pentru?
Dl. Consilier Local Marinescu Radu:
Dacă îmi permiteţi o singură chestiune în mod respectuos, cred că trebuie să
avem în vedere şi constituirea unei comisii pentru numărarea voturilor în cadrul
punctului referitor la comisiile de specialitate, să avem în vedere şi o comisie care,
potrivit legii, este o comisie specială şi care se constituie tot în şedinţa de
organizare. Deci cu acest amendament.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
O regăsim la punctul nr. 3. Singura discuţie este de a aproba numărul acesteia
sub aspectul componenţei. Dar ea este prevăzută şi în iniţiativă. Deci o avem în
ordinea de zi aprobată.
Dl. Consilier Local Marinescu Radu:
Atunci ca şi componenţă propun să aibă un număr de 7 persoane.
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Dl. Preşedinte:
Când ajungem la punctul respectiv, vom discuta componenţa.
Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele 5 puncte, cu inversarea
anunţată şi cele două puncte peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu
unanimitate de voturi.
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Craiova, convocată de îndată, din data de 18.11.2020,
prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:
1.Depunerea jurământului de către consilierii locali validați de Judecătoria
Craiova după data constituirii Consiliului local Craiova, conform art.117
si art.119 alin.6 din OUG 57/2019.
2.Alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Craiova conform
art.123 din OUG 57/2019.
3.Constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi
întocmirea procesului verbal de validare a rezultatului votului
4. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului
Craiova.
5. Alegerea viceprimarilor municipiului Craiova conform art.152 alin.2 din
OUG 57/2019.
6. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului d-lui Manda Sorin,
administrator al RAT Craiova.
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Tănăsescu Marcel ca
administrator al RAT Craiova

Consilierii PNL- USR-PLUS, care iniţial au părăsit sala de şedinţă, au revenit.
Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 27.

3.Constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi
întocmirea procesului verbal de validare a rezultatului votului
Dl. Consilier Local Marinescu Radu:
Referitor la comisia de numărare a voturilor , am în vedere modalitatea în
care aceasta trebuie să funcţioneze şi am în vedere necesitatea ca potrivit art. 124
sed extraord. 18.11.2020
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alin. 4 din Codul administrativ, să se stabilească atât pentru comisia de numărare a
voturilor, cât şi în ceea ce priveşte celelalte comisii de specialitate pe care le vom
stabili astăzi, ca numărul de locuri ce revine fiecărui grup de consilieri, citez de data
aceasta din cuprinsul Codului administrativ pentru a nu fi niciun fel de discuţie,
avem textul legal, în fiecare comisie să se stabilească de către consiliul local cu
respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Acesta este un
principiu care este introdus în conformitate cu Codul administrativ, iar comisia
aceasta de numărare a voturilor, este o comisie specială care se constituie potrivit
art. 127 alin. 1 din Codul administrativ, intrând astfel în ceea ce priveşte modalitatea
de constituire, sub aceeaşi logică şi sub aceeaşi principialitate ca toate celelalte
comisii prevăzute special în secţiunea a II-a, organizarea consiliului local, a Codului
administrativ. Motiv pentru care propun ca această comisie să fie determinată şi
stabilită în conformitate cu aceste principii enunţate de către mine, potrivit textului
legal imperativ.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Însemană ca această comisie trebuie să fie numeric alcătuită tot din 7
consilieri locali pe propunerile pe care le-aţi formulat.
Sunt formulate deja propuneri cu privire la membrii acestei comisii; au fost
înregistrate ca propuneri pentru comisia de numărare a voturilor următoarele nume:
Ungureanu Adriana, Cîrceag Eduard, Sas Teodor – din partea PNL- USR-PLUS,
Pîrvulescu Ionuţ, Marinescu Radu, Spânu Dan din partea PSD, Marinescu Octavian
– din partea PER.
Dl. Preşedinte:
Supun la vot componenţa comisiei aşa cum a fost enunţată de către d-na
Secretar. Cine este pentru?
Dl. Consilier Local Săuleanu:
V-aş ruga, dacă se poate, dl. Preşedinte, să reluaţi principiul. Dl. Marinescu a
spus ceva, dar nu a spus în ce constă efectiv, care este concluzia până la urmă a
aplicării textului respectiv, art. 124.
Dl. Consilier Local Marinescu Radu:
Propunerea mea a fost în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, ordine
de zi propusă de către distinşii colegi care au iniţiat-o, să avem constituirea comisiei
cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi respectiv, întocmirea procesului de
validare. Din punctul meu de vedere, considerând că potrivit Codului administrativ,
validarea s-a realizat judiciar, suntem pentru o cimisie de numărare a voturilor
pentru celelalte proceduri pe care le desfăşoară consiliul local în logica sa firească
de funcţionare, atât în şedinţe ordinare cât şi extraordinare. Şi atunci am avut în
vedere împrejurarea că această comisie este, potrivit dispoziţiilor legale, o comisie
specială din cele prevăzute la art. 127 alin. 1 din codul administrativ, care arată că,
consiliile locale pot organiza comisii speciale de verificare, aceasta fiind o verificare
în ceea ce priveşte rezultatul unui vot. Astfel, acest text de lege se interpretează
sistematic, teleologic, în raport de toate celelalte dispoziţii ale secţiunii a -II-a din
Codul administrativ care se referă la organizarea consiliului local. La art. 124 alin. 4
al Codului administrativ care precede textului 127 se arată că numărul de locuri ce
sed extraord. 18.11.2020
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revine fiecărui grup de consilieri, se stabileşte de către consiliul local cu respectarea
configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Acesta este un principiu pe care,
de altfel, în numele democraţiei şi al statului de drept, legiuitorul a adoptat în
cuprinsul Codului administrativ pentru mai multe, după cum şi distinsul coleg care
este şi jurist de profesie, cu siguranţă cunoaşte. Şi atunci, propunerea mea este ca
această comisie să aibă un număr de 7 membri, aşa cum sunt potrivit regulamentului
de organizare şi funcţionare al consiliului local, celelalte comisii ale noastre pentru a
respecta un principiu de proporţionalitate şi de adecvare a funcţionării sale ,
propunerea mea este în spiritul şi litera legii ca această comisie să fie determinată
numeric şi configurativ potrivit principiului art. 124 alin. 4 din Codul administrativ,
adică cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale, sens în care
fiecare grup politic din consiliul local va primi numărul de locuri. Repet, este o
propunere pe care apreciez, în interpretarea mea, că o fac în spiritul dispoziţiilor
legale ale Codului administrativ care este o lege care pentru prima dată, cel puţin, în
privinţa administraţiei locale este aplicabilă.
Dl. Consilier Local Săuleanu:
Înţeleg că nu se referă şi la identificarea unui număr la acestă comisie de
numărare şi validare. Aserţiunea este una generală. Nu se referă şi la efectiv cât ar
trebui să revină din partea fiecărui partid. Asta era discuţia.
Dl. Preşedinte:
Să păstrăm principiul proporţionalităţii. Dvs. sunteţi jurist şi ne cam pierdem
în explicaţiile dvs., dar se aplică regula de 3 simplă aşa cum se aplică în toate
comisiile şi rezultă că PSD va avea 3 membri, PNL- 2 membri, USR – 1 membru,
PER – 1 membru.
Dl. Consilier Local Marinescu Radu:
Propunerea mea conţinea şi soluţia, adică dacă am spus potrivit configuraţiei
politice, matematicienii, de data aceasta, ar putea să determine foarte simplu
număruk de membri.
Dl. Consilier Local Săuleanu:
Eu am în cazul acesta o menţiune şi aş vrea să se reţină. Într-adevăr, textul
respectiv conţine un astfel de reper, însă aplicarea în concret, exact cum am spus
mai înainte prin indicarea cifrelor 3-2-1-1 ar rezulta că în această comisie şi în
celelalte comisii luate fiecare în parte PSD şi PER ar fi majoritari. Dacă discutăm,
referirea este nu la ce s-a votat astăzi sau ce vrea dl. Diaconescu, ci textul respectiv,
şi eu vreau să reţineţi şi să se consemneze în procesul-verbal tocmai pe considerente
de ordin juridic, pentru că textul spune foarte clar configuraţia politică. Configuraţia
politică a fost dată de alegeri, nu de pasiunea de moment şi modul în care votează un
consilier. În al doilea rând, a merge pe această propunere a dvs. înseamnă a încălca
această voinţă, înseamnă de fapt, să nu mai fim în spiritul legii. Cu alte cuvinte, dacă
luăm alegerile locale, pentru că aceasta înseamnă configuraţie politică, nu în
secunda asta, ci ce a rezultast din alegeri şi spune aşa acelaşi articol: alin. 3 –
configuraţia politică de la ultimele alegeri locale, în condiţiile în care aceasta este
configuraţia politică,. V-aş ruga să reţineţi argumentul meu şi, eventual, şi colegii
care sunt de la PNL să fie şi dânşii mai atenţi. Problema este că dvs. şi colegul
sed extraord. 18.11.2020
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Marinescu introduce un criteriu suplimentar neprevăzut de lege. Este vorba de o
ajustare în plus. Adică alterarea care se face prin propunerea acestei formule 3-2-11 pe care anticipez că o s-o faceţi la fiecare comisie, va conduce la o majoritate în
toate comisiile PSD – PER, ceea ce contravine, repet, alegerilor locale. Dvs. evident
că puteţi să supuneţi la vot orice propunere însă rugămintea ar fi să se reţină acest
lucru şi subliniez, indiferent de votul care se acordă în concret, configuraţia se referă
la ultimele alegeri. Aşadar, ar trebui ca şi pe această comisie şi pe toate celelalte, nu
aşa să se facă şi o să rog colegii, că este o chestiune de principiu, mai bine o
dezbatem acum decât s-o luăm la fiecare comisie în parte.
Dl. Preşedinte:
O lăsăm pe asta aşa, iar la comisii discutăm pe fiecare în parte.
Dl. Consilier Local Săuleanu:
Nu putem. Este acelaşi principiu şi o să-l rog pe colegul meu Teodor Sas să
facă aprecierile respective cu privire la acest calcul pentru că în realitate dvs.
plecând de la procentele care s-au dat, adăugaţi în plus. Criteriul matematic de
rotunjire în plus nu există şi în felul acesta, dvs. de fapt, per total şi în fiecare
comisie în parte, veţi altera voinţa, adică singurul criteriu pe care l-a dat legiuitorul
este configuraţia politică. Zic să dezbatem acum această problemă că va influenţa
fiecare modalitate de vot, iar colegul meu, Teodor Sas vrea să adauge ceva legat de
această problemă.
Dl. Consilier Local Marinescu Radu:
Mi-a fost menţionat numele şi potrivit regulamentului nostru, am dreptul să
răspund. Nu intenţionez să dau o replică colegului meu de drept, d-lui Săuleanu, dar
vreau să-l lămuresc o chestiune pentru că în intervenţia mea deduc din ceea ce a
spus dl. Săuleanu, ar fi intervenit o neclaritate, ceea ce nu este real. Propunerea mea
a fost foarte simplă, în sensul de a se respecta cu stricteţe şi insist pentru legalitate,
cu stricteţe, art. 124 alin. 4 din Codul administrativ care vorbeşte de configuraţia
politică rezultată din ultimele alegeri.
În ceea ce priveşte cealaltă problemă ridicată de distinsul nostru coleg de
consiliu, şi anume modalitatea de rotunjire sau nerotunjire şi stabilirea efectivă a
numărului. Domnilor, avem iîn Codul administrativ un criteriu, art. 5 din Codul
administrativ care stabileşte această principialitate a primului număr natural mai
mare decât o valoare numerică care poate să fie zecimală în cazul stabilirii
majorităţilor. Cu alte cuvinte, legiuitorul, pentru că nu ne poate lăsa în această
nebuloasă pe care corect a amintit-o colegul Săuleanu, adică să fie 2,57 sau 0,77
consilieri, soluţia oferită de legiuitor este rotunjirea la numărul natural mai mare. De
aceea, avem acoperire legală în acest sens în art. 5, punctul meu de vedere,
bineînţeles, din Codul administrativ, care permite atât respectarea art. 124 alin. 4 cât
şi stabilirea funcţională a comisiei respective, altfel dacă rămânem în logica lui 1,3
şi 7, 2 nu vom ajunge nicăieri. Deci eu cred că există în lege soluţia pentru cele
amintite de preşedintele de şedinţă în sensul determinării numerice determinate
exclusiv.
Dl. Consilier Local Sas:
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Conform acestui calcul, din cele 35 de locuri în comisie, ar rezulta că PSD are
15, PER – 5, USR – 5, PNL – 10. Ar însemna ca o majoritate din 14 consilieri să
aibă 15 locuri în comisii, iar o minoritate din 13 consilieri să aibă 20 locuri în
comisii, ceea ce duce la nerespectarea voinţei alegătorilor. Este total incorect. Pe de
altă parte, mergem pe ipoteza că un partid ar obţine 6-7% din procentele
alegătorilor. Ar însemna că nu ar obţine absolut niciun loc în nicio comisie ceea ce
este total incorect şi este foarte logic. Eu nu sunt de profesie jurist, dar este foarte
logic. După părerea mea, este interpretat greşit acel alineat 4 din articol ul 124. Per
total, trebuie să respecte numărul de locuri în comisii, exact cu votul cetăţenilor.
Dl. Preşedinte:
Vă păstraţi cele trei propuneri pe care le-aţi trimis către primărie? Da.
Supun la vot componenţa comisiei de numărare a buletinelor de vot cu
propunerile care s-au făcut. Cine este pentru?
Articol unic - Se alege Comisia cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de
întocmire a procesului verbal de validare a rezultatului votului, în
următoarea componenţă:
SPÂNU DAN ŞTEFAN
MARINESCU RADU
MARINESCU OCTAVIAN SORIN
UNGUREANU ADRIANA
SAS TEODOR NICUŞOR
CÎRCEAG EDUARD ALEXANDRU
PÎRVULESCU IONUŢ COSMIN
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate
de voturi.

4. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului
Craiova.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Propunerile formulate de către formaţiunile politice duc la un moment dat la
un număr mai mare decât cel prevăzut de regulamentul de organizare şi funcţionare
în sensul de a fi constituite din 7 membri. Întrucât PSD – USR-PLUS a făcut
propuneri pentru toate însemnând câte 4 reprezentanţi în 4 comisii, numai în
comisia IV – 2 reprezentanţi, iar PSD are câte 3 reprezentanţi în fiecare comisie,
PER câte 1 reprezentant în fiecare comisie, însemnând propunerile formulate
potrivit regulamentului şi a Codului administrativ, ar însemna că depăşim numărul
legal pentru componenţa acestor comisii.
Dl. Preşedinte:
Supun la vot numărul şi denumirea comisiilor de specialitate , precum şi
domeniul de activitate al acestora. Cine este pentru?
Art.1. Se stabileşte numărul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Craiova şi domeniul de activitate al acestora, astfel:
sed extraord. 18.11.2020
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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.
Votat cu unanimitate de voturi.
Dl. Preşedinte:
Vă propun câte un reprezentant din partea fiecărui partid să avem o întâlnire
timp de 3 minute să stabilim foarte clar cei 7 membri ai fiecărei comisii în parte.
Sunteţi de acord cu această propunere? Da. Se aprobă în unanimitate .
Dl. Preşedinte:
Reluăm şedinţa.
Supun la vot componenţa comisiilor aşa cum a fost agreată de către grupurile
de consilieri prezenţi în consiliul local. Cine este pentru?
Comisia I buget finanţe: Marinescu Radu, Lucian Dindirică, Sirop Flavius,
Sas Teodor, Drăgoescu Cezar, Marinescu Octavian, Berceanu Dorel
Comisia II urbanism: Săuleanu Lucian, Dinu Ionela, Corâţu Cosmin,
Diaconu Răzvan, Cîrceag Eduard, Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ.
Comisia III servicii publice: Ungureanu Adriana, Teodorescu Nicu, Vasile
Marian, Stoian Daniel, Filip Aurelia, Barbu Daniela, Marinescu Octavian.
Comisia IV învăţământ: Mogoşanu Constantin, Sirop Flavius, Borţoi
Manuel, Diaconu Dan, Dinescu Sorin, Berceanu Dorel, Dindirică Lucian.
Comisia V juridică: Spânu Dan, Vasilcoiu Cristian, Săuleanu Lucian,
Enescu Georgel, Sas Teodor, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin.
Componenţa comisiilor a vot votată cu unanimitate de voturi.
Dl. Preşedinte:
Invit preţ de câteva minute să se procedeze la completarea proceselor verbale
privind desemnarea preşedinţilor şi secretarilor comisiilor de specialitate, cât şi a
comisiei de numărare a voturilor.
Comisia I buget finanţe: Presedinte: Marinescu Radu, secretar Dindirică Lucian
Comisia II urbanism: Preşedinte Săuleanu Lucian Bernd, secretar Dinu Angelica
Ionela
Comisia III servicii publice: Preşedinte: Ungureanu Adriana, secretar Teodorescu
Nicu Cosmin
Comisia IV învăţământ: Preşedinte: Mogoşanu Constantin, secretar Dindirică
Lucian
Comisia V juridică: Preşedinte: Spânu Dan, secretar Vasilcoiu Cristian
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De asemenea, comisia de numărare a voturilor a ales ca preşedinte pe dl. Dan
Spânu, iar ca secretar pe dl. Pîrvulescu Ionuţ.
Vă supun la vot în bloc, componenţa şi conducerea celor 5 comisii de
specialitate precum şi comisia de numărare a voturilor. Cine este pentru? Votat cu
unanimitate de voturi.

5.Alegerea viceprimarilor municipiului Craiova conform art.152 alin.2 din
OUG 57/2019.
Dl. Preşedinte:
Rog din partea grupurilor politice prezente în consiliul local municipal
Craiova să facă propuneri pentru cele două poziţii de viceprimar.
Din partea grupului PSD le propun la funcţia de viceprimar pe d-nele Barbu
Daniela şi Filip Aurelia.
Dl. Consilier Local Sirop:
Din partea grupului PNL propunerea noastră este Marian Vasile, iar din
partea grupului USR – Cezar Drăgoescu.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Vom înscrie pe buletinul de vot cele 4 propuneri. O să le scriem şi vi le dăm
imediat în vederea înmânării. O să propun d-lui preşedinte să facă o strigare
nominală, astfel încât fiecare să ridice de aici buletinul de vot în vederea exercitării
dreptului la vot secret.
Dl. Consilier Local Marinescu Radu:
O rugăminte dacă îmi permiteţi, în măsura în care se şi explică modalitatea de
vot tuturor consilierilor pentru o aprofundare a procedurii.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Cu privire la buletinul de vot în temeiul art. 139, fiind vorba de un vot secret
este o hotărâre cu caracter individual, deci persoanele care sunt în calcul trebuie să
fie votate în această modalitate legală. Redactarea buletinului veţi vedea că are
varianta da şi nu. Alături este căsuţa în care vă exercitaţi voinţa cu privire la acordul
dvs. pentru sau împotriva acesteia. Cu privire la legalitatea lor sau la valabilitate,
veţi vedea că ele trebuiesc exprimate fără echivoc în sensul că trebuie să optaţi
pentru una din ele. Buletinele în care nu există opţiune ca şi cele care sunt ambele
opţiuni vor fi considerate nule şi, ca atare, nu sunt luate în calcul cu privire la votul
dvs.
Potrivit prevederilor legale, pentru alegerea viceprimarilor este necesar
majoritate absolută adică cel puţin 14 voturi pentru oricare dintre cei propuşi.
Dl. Preşedinte:
Am să rog ca toţi membrii comisiei juridice să se adune pentru a emite un
aviz legat de cei patru candidaţi la funcţia de viceprimar.
Dl. Consilier Local Nicoli:
O rog pe d-na secretar să precizeze faptul că fiecare consilier trebuie să voteze
pentru fiecare din propuneri cu da sau nu şi trebuie să rămână 2.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
sed extraord. 18.11.2020

FP 43-04,

12

ver.

Se exprimă prin cruciuliţă. Pentru adică bifarea în căsuţa pe care o aveţi
alăturată.
Dl. Preşedinte:
Îmi daţi voie să nu vă explic juridic că ne încurcă? Vor fi patru nume, fiecare
nume va avea două căsuţe cu da şi nu. Pe cei pentru care îi votaţi pentru, puneţi x la
da, pe cei pentru care votaţi împotrivă, x la nu.
Rog şi comisia de numărare a voturilor să vină aici în partea stângă, unde este
urna şi cabina de vot.
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Pe buletin sunt cele 4 nume. Când veţi auzi nominalizat numele fiecăruia
dintre dvs., veţi veni, veţi ridica buletinul şi vă exprimaţi votul în cabină.
Dl. Preşedinte:
Având în vedere avizul pozitiv al comisiei juridice, vom proceda la vot pentru
viceprimarii municipiului Craiova. Eu voi striga în ordine alfabetică fiecare consilier
şi îi voi inmâna un buletin de vot pe care să votaţi da sau nu în dreptul fiecăruia
dintre cei 4 candidaţi.
S-a supus la vot prin vot secret conform procedurii prezentate de dl.
Preşedinte de şedinţă.
Dl. Consilier Local Marinescu Radu:
Comisia de numărare a voturilor în funcţionarea ei a identificat o problemă de
aplicare a legii pe care vă rog s-o puneţi în discuţia consiliului local şi să se exprime
un vot în acest sens.
Personal am constatat că, potrivit art. 152 alin. 4 există în teza finală
menţiunea că în situaţia în care se aleg doi viceprimari, suntem în situaţia de a alege
doi viceprimari, dar se va comunica de către dl. Preşedinte rezultatul în condiţiile
legii, consiliul local va desemna prin hotărâre care dintre cei doi viceprimari
exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului . Întrucât regula
Codului administrativ este că votul este deschis ca o expresie a voinţei şi
reprezentativităţii celor care ne-au trimis pe toţi aici, iar numai în alineatul 2 al art.
152 am identificat o excepţie, adică votul secret numai pentru alegerea
viceprimarilor, este interpretarea mea şi vă rog s-o supuneţi votului că alegerea
viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului se
face prin vot deschis şi nu prin vot secret. În consecinţă, pentru a finaliza activitatea
comisiei noastre, vă rugăm în primul rând să supuneţi la vot dacă viceprimarul care
va fi de drept înlocuitor se desemnează prin vot deschis sau se desemnează prin vot
secret. Eu apreciez că este vot deschis, şi vă rog, este propunerea mea ca şi consilier,
să o supuneţi la vot.
Dl. Preşedinte:
Reluăm şedinţa Consiliului local şi vă supun la vot propunerea colegului
Radu Marinescu dacă sunteţi de acord să votăm viceprimarul care exercită primul
atribuţiile de primar în cazul desemnării, prin vot deschis. Cine este pentru a face
vot deschis? Votat cu 14 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă (Borţoi Manuel,
Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Răzvan, Drăgoescu Cezar, Enescu
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Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Sirop Flavius, Stoian Daniel, Teodorescu
Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian).
Dau citire procesului-verbal încheiat astăzi 18.11.2020 cu ocazia numărării
voturilor pentru alegerea viceprimarilor municipiului Craiova. Comisia cu atribuţii
de numărare a buletinelor de vot şi de întocmire a procesului-verbal de validare a
rezultatului votului în conformitate cu art. 139 alin. 6 – 9 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, cu privire la exercitarea votului secret.
Pentru alegerea viceprimarilor după numărarea voturilor s-au constatat
următoarele:
- Total voturi valabil exprimate – 27;
- Total voturi valabile – 27;
- Total voturi nule – o.
Rezultatul votului a fost următorul;
- d-na Barbu Gheorghiţa Daniela - 14 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă;
- d-na Filip Aurelia – 14 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă;
- dl. Vasile Marian – 13 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă ;
- dl. Drăgoescu Cezar Mihail – 13 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă.
Dl. Preşedinte:
Pentru desemnarea viceprimarului care va exercita primul calitatea de
înlocuitor de drept al primarului municipiului Craiova pe perioada mandatului, am
să-i dau cuvântul d-nei Filip, noul viceprimar.
D-na Viceprimar Filip Aurelia:
Propun pentru funcţia de înlocuitor de drept al primarului municipiului
Craiova pe perioada mandatului pe d-na Barbu Daniela.
Dl. Preşedinte:
Supun la vot acest articol al hotărârii care sună aşa: „Se desemnează
dna.Barbu Gheorghiţa Daniela, viceprimarul care exercită primul calitatea de
înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Craiova, pe durata mandatului.” Cine
este pentru?
Votat cu 14 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag
Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Răzvan, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas
Teodor, Săuleanu Lucian, Sirop Flavius, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu,
Ungureanu Adriana, Vasile Marian).
Art.1. Se aleg în funcţia de Viceprimar al Municipiului Craiova următorii:
1. dna.Barbu Gheorghiţa Daniela;
2. dna.Filip Aurelia.
Art.2.Se desemnează dna.Barbu Gheorghiţa Daniela, viceprimarul care exercită
primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Craiova, pe
durata mandatului.
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, dna.Barbu Gheorghiţa Daniela şi dna.Filip
Aurelia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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6. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al
dlui.Manda Marian Sorin, administrator la R.A.T. SRL
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Ambele puncte care sunt pe ordinea de zi, necesită şi avize de specialitate. Să
dăm citire ambelor puncte pentru că au aceleaşi comisii de aviz: juridică, servicii
publice şi buget finanţe.
Dl. Preşedinte:
După ce emitem avizele reluăm discuţia şi le votăm în bloc.
Dl. Consilier Local Săuleanu:
În urma discuţiilor în grupul nostru PNL – USR-PLUS, într-adevăr se
constată existenţa potenţială a unui conflict de interese din perspectiva directorului
RAT şi este până la urmă voinţa lui de a renunţa la mandat, este un caz de încetare,
însă vrem să introducem un amendament şi să se considere un lucru foarte
important. Nici în proiectul de hotărâre, dar nici noi nu înţelegem să dăm ce,
descărcarea de activitate. De ce spun că este foarte important? Într-adevăr este cert
că trebuie să luăm act de această voinţă, dar nu putem să omitem un lucru foarte
important, chiar dacă este, repet, vorba de o demisie, pe de o parte art. 194 alin. 1 lit.
b din Legea 31/1990 care reglementează exact societatea cu răspundere limitată
face referire la atribuţii în sensul că trebuie să dea socoteală. Din punctul meu de
vedere, nu are nicio legătură modalitatea de încetare pentru că este de esenţa unui
contract de mandat să dai socoteală şi v-aş da ca şi argument art. 2019 Cod civil care
stabileşte foarte clar obligaţia mandatarului la momentul încetării şi are o astfel de
obligaţie, spune codul, de a da socoteală, noi nu suntem în această situaţie, să
spunem, dar totuşi trebuie să se reţină acest lucru şi să i se pună în vedere, pentru că
este o obligaţie pe care o are faţă de RAT SRL şi faţă implicit de consiliul local ca
în perioada următoare, poate 31 decembrie încheierea exerciţiului financiar. De
altfel, vă fac precizarea că şi în contractul iniţial, din câte îmi aduc aminte, în
hotărârea din iulie, mandatul lui Sorin Manda era până pe 31 decembrie 2020, aşa
încât eu cred că pentru a fi deplină o astfel de modalitate de încetare trebuie la
momentul acesta să i se pună în vedere acest lucru sau să se consemneze în procesul
verbal că a lua act nu înseamnă a-l descărca de gestiune. Este o formalitate care se
face separat, nu este problema noastră, cred eu că toţi ceilalţi jurişti sunt de acord cu
o astfel de formulă. Vă mulţumesc.!
Dl. Preşedinte:
Se va consemna în procesul verbal.
Dl. Consilier Local Nicoli:
Luăm act astăzi de demisia şi renunţarea unilaterală la mandat de către dl.
Manda, declarăm vacant postul de administrator şi trebuie de asemenea să delegăm
până la o dată pe care o stabilim de comun acord o persoană care să îndeplinească
acest rol. Aceasta deoarece dl. Manda era administrator unic, noi reprezentăm
municipiul Craiova care este asociatul care are decizia şi, ca urmare, luăm act de
această vacantare a postului şi delegăm o persoană care să îndeplinească atribuţiile
de director general până la numirea următorului administrator definitiv. Mulţumesc!
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Dl. Consilier Local Marinescu:
O intervenţie pe cele menţionate de distinsul coleg Săuleanu. Avem pe
ordinea de zi, aşa cum am aprobat-o cu toţii, o suplimentare care s-a aprobat în
condiţiile prevăzute în textul legal corespunzător care are în vedere numai a se lua
act de o demisie care este un act unilateral şi în privinţa căruia nici nu văd ce am
putea să facem, bineîneles, fără a angaja alte consecinţe ale unei astfel de demisii
care nu fac obiectul acum al şedinţei noastre, astfel încât nu se mai poate suplimenta
sau modifica ordinea de zi, noi numai o punem în discuţie şi strict luăm act de o
manifestare de voinţă a dânsului şi cred că suntem în limitele ordinii de zi.
Dl. Manda Sorin:
În primul rând vă mulţumesc frumos că aţi fost de acord cu luare act a
renunţării mele la mandatul pe care mi l-a încredinţat consiliul local trecut. Aşa cum
am spus şi prima dată când am fost numit, în decembrie anul trecut, am fost numit
pe o perioadă de şase luni de zile până la expirarea mandatului consiliului local
trecut, având în vedere că alegerile au fost amânate, am acceptat propunerea d-lui
Genoiu ca, în măsura în care la propunerea Domniei sale, am fost administrator la
RAT, să îmi dau demisia în faţa consiliului local, la prima şedinţă, şi, aşa cum
spunea şi dl. Profesor Săuleanu, există şi această situaţie a unui potenţial conflict de
interese între mine şi Primarul municipiului Craiova. Având în vedere că cererea
mea de renunţare la mandat a fost făcută vineri şi până acum nu mi-a fost transmisă
o solicitare pentru această descărcare de gestiune, eu îmi iau angajamentul în faţa
dvs. ca până la finele acestui an, atât în faţa fiecărui consilier în parte, în faţa
reprezentantului consiliului local în Adunarea Generală a Acţionarilor, dar şi în faţa
comisiei speciale care, probabil, va fi făcută la următoarea şedinţă, având în vedere
că contractele noastre de mandat sunt urmărite de o comisie formată din consilieri
locali, voi prezenta această descărcare de gestiune, cum o numiţi dvs., mai bine zis
un raport de activitate, în aceste 11 luni de zile, din care 8 am fost în stare de
urgenţăşi stare de alertă. Vă mulţumesc frumos şi vă urez succes în noul consiliu
local şi să aveţi un mandat bun aceşti patru ani de zile.
Dl. Preşedinte:
Înainte de a lăsa comisiile să dea avizele pentru cele două puncte peste
ordinea de zi care au fost incluse în ordinea de zi de astăzi, am să vă rog să-mi
permiteţi să fac un amendament, desemnarea d-lui Tănăsescu să nu fie până pe
18.12.2020, aşa cum este trecut în proiectul de hotărâre, ci până la 01 ianuarie 2021,
pentru că, probabil vom avea o şedinţă la final de decembrie. Adică 31 decembrie, 1
ianuarie, asta este treaba juriştilor să ştie cum o trec ei în proiectul de hotărâre. Să
fie până la finalul anului.
Aşadar, comisiile 1, 3 şi 5 să ia pauză 3 minute pentru a da avizul.
Dl. Consilier Local Săuleanu:
În condiţiile în care dl. Manda a fost de acord să dea un astfel de raport sau
cum se numeşte el, de activitate, în fapt se suprapune pe această logică a Legii 31 şi
atunci să consemnăm şi noi, în comisia juridică, dar şi dvs. să-l consemnaţi, pentru
că, practic, în felul acesta nu mai este un amendament veritabil ci este o chestiune
care se subînţelege, dar vreau să fie consemnată, vă rog.
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D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:
O să consemnăm în procesul verbal pentru că acesta se înaintează prin
reprezentantul legal, fără a fi necesară modificarea proiectului de hotărâre, numai că
el se comunică către reprezentantul legal.
Dl. Preşedinte:
Comisiile 1, 3, 5, au 5 minute pauză pentru emiterea avizelor.
Comisiile 1, 3 şi 5 au dat aviz favorabil.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?
Art.1. Se ia act de demisia dlui. Manda Marian Sorin, administrator al R.A.T. SRL
și pe cale de consecință, încetează contractul de administrare, începând cu
data de 18.11.2020.
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă
Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL propunerea
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.502/2019 și nr.191/2020.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl.
Manda Marian Sorin şi dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate
de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui. Tănăsescu Marcel în funcţia de
administrator al R.A.T. SRL
Dl. Preşedinte:
Cu amendamentul ca desemnarea să fie făcută până la 31.12.2020. Comisiile 1 şi
5 au dat aviz favorabil, comisia 3 aviz nefavorabil.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?
Art.1. Se aprobă desemnarea dlui.Tănăsescu Marcel în funcţia de administrator al
R.A.T. SRL, începând cu data de 18.11.2020, până la data de 31.12.2020.
Art.2. Se stabileşte remuneraţia lunară a dlui. Tănăsescu Marcel, în cuantum de
16.640 lei.
Art.3. Se aprobă contractul de administrare ce umează a fi încheiat între R.A.T.
SRL și dlui. Tănăsescu Marcel, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4. Obiectivele contractului de administrare se vor stabili ulterior, prin act
adițional.
Art.5. Se aprobă suspendarea contractului individual de muncă al dlui.Tănăsescu
Marcel încheiat cu R.A.T. SRL, pe perioada exercitării mandatului de
administrator.

sed extraord. 18.11.2020

FP 43-04,

17

ver.

Art.6. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan,
să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, desemnarea
dlui.Tănăsescu Marcel în funcția de administrator al R.A.T. SRL.
Art.7. Se împuternicește dl. Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, să
efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Dolj.
Art.8. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător actul constitutiv
al R.A.T. SRL și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.5/2016.
Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl.
Zorilă Dan şi dl. Tănăsescu Marcel vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 14 voturi
pentru şi 8 abţineri. (5 consilieri nu au fost în sală la momentul votului).

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Costin Dindirică

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,
Tudosie Ramona
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