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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 29.10.2021 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri absenţi (Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar). 
Şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
          Îl invit pe dl. Consilier Spânu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa extraordinară a consiliului local al municipiului Craiova din 
data de 29.10.2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 6768/26.10.2021,  în temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, 
art.134 alin.3 lit.b, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 
alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, modificată și completată; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, care se va desfășura  în 
Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8, cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
       

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor autorității locale în 
Comisia de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, în 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova 

 
       Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local şi  a 
membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
 

 Supun la vot ordinea de zi, aşa cum v-a fost prezentată, cu punctul 1 peste ordinea de 
zi. Cine este pentru? Votat cu: 

- 17 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin, Borţoi Manuel, Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu) 
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- 8 voturi împotrivă  (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 
 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Am votat împotrivă pentru că nu înţelegem caracterul de urgenţă al punctului 

1 peste ordinea de zi. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Vă explic eu. Caracterul de urgenţă al punctului de peste ordinea de zi este 

faptul că RAADPFL trebuie să aibă consiliu de administraţie pentru că nu se conduce 
doar de manager, ci de consiliul de administraţie şi urmează să-şi facă rectificări bugetare 
în interiorul unităţii şi de aceea, am considerat că este un punct esenţial peste ordinea de 
zi. 

 
 

        În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor autorității locale în 
Comisia de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, în 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local şi a 
membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
 

 
  

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor autorității locale 
în Comisia de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Am o propunere, dacă se poate vota cu mâna pe sus. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Păi de aceea ne-am strâns, că trebuie votat pe buletin. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Dacă îmi permiteţi. Ştiu că este mai simplu, ştiu că am folosit metodologia 

anterioară, numai că, de această dată Ordinul Ministerului Educaţiei, spune clar care este 
modalitatea de desemnare. Şi reiterez acest lucru la primul punct, pentru că la punctul al 
doilea pe care l-am scos ieri de pe ordinea de zi, am avut în vedere aceeaşi optică. Inclusiv 
Ministerul Dezvoltării spune: ori de câte ori avem situaţii cu privire la persoană, deci nu 
distinge textele cu forţă juridică inferioară, trebuie făcut vot secret. Este motivul pentru 
care vă rog să înţelegeţi şi suplimentarea ordinii de zi, şi modalitatea de vot, şi aplicarea 
ei, pentru că are în vedere condiţia de legalitate a hotărârii.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
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Care este procedura de vot?Dacă nu îi tăiem, suntem pentru, nu? 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Deci nu este vorba de consiliul de administraţie care a avut o procedură, este 

vorba de desemnarea prin hotărâre, a reprezentanţilor ,pe o altă procedură stabilită prin 
Ordinul Ministerului Educaţiei nr.5454/2021. Procedura de vot este cea care este 
prevăzută în Cod. Se votează da sau nu. Cine nu votează deloc sau cine votează altfel, se 
anulează buletinul de vot. Aşa scrie în lege. Nu există altă variantă. Vă rugăm frumos să 
nu mai scrieţi pe ele abţinere. Cine nu-şi exprimă nici da, nici nu, se anulează. Asta este 
procedura legală de vot. Scrie în Cod. Asta este procedura legală. Deci pentru primul 
punct al ordinii de zi, vom distribui buletinele de vot pentru fiecare instituţie de 
învăţământ, aici a fost un comentariu. Dacă sunt alte discuţii, ne spuneţi şi fac precizările 
cuvenite.  

A fost un comentariu legat de modalitatea în care propunem 63 şi nu propunem 
15, cum era în redactarea adresei de la Inspectoratul Scolar Dolj. Potrivit Ordinului de 
aprobare a metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.4597/2021, se spune că există un 
reprezentant pe care îl desemnează autoritatea pentru comisia care se constituie la nivelul 
fiecărei instituţii de învăţământ. Am cerut relaţii de la Inspectoratul Şcolar să ne comunice 
dacă pot determina şcolile la care există concurs pentru director şi director adjunct şi au 
zis că nu. Toate şcolile au concurs. Ca atare, noi desemnăm pentru fiecare, iar dânşii 
selectează după aceea 15, este o chestiune ce priveşte metodologia Inspectoratului Şcolar 
Judeţean. 

Chiar dacă observaţi că sunteţi de 2-3 ori pentru că dvs. sunteţi în două sau trei 
consilii de administraţie, gândiţi-vă la rezultatul final care înseamnă că toţi 27 veţi fi 
desemnaţi. Ca atare, din ei se selectează 15, ceea ce  nu este un impediment legal.  

S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, s-a dat citire procesului verbal privind rezultatul votului. 

Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Reprezentanţii în comisiile de interviu, toate au trecut. Ca să nu le citesc pe 

toate, sunt în principiu, pentru colegii PNL şi USR PLUS: 17 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă, pentru colegii PSD-PER – 23 voturi pentru, 2 abţineri, în ambele situaţii 2 
buletine de vot sunt anulate. 

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

Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director 
și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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Dl. Consilier Local Vasile: 
Noi considerăm în continuare, că nu este atributul nostru, al Consiliului Local, de 

a forma comisiile pe care trebuie să le formeze consiliul de administraţie de la 
Inspectoratul Şcolar. Nu contestăm capacitatea persoanelor desemnate şi colegii noştri 
consilieri care şi-au făcut treaba în consiliile de administraţie la şcoli, însă, în continuare, 
vă spunem că nu este atributul nostru să facem acest lucru, să desemnăm noi comisiile. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Nu desemnaţi comisiile, desemnaţi reprezentantul consiliului local în aceste 

comisii. 
 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local şi  a  
membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

          S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, s-a dat citire procesului verbal privind rezultatul votului. 
         Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
          Din total voturi exprimate – 25, 2 voturi au fost anulate ca urmare a neexercitării 
dreptului de vot, 23 fiind voturi valabil exprimate astfel: Zorilă Dan – 18 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă, Ruiu Constantin Alin – 14 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, Răsceanu 
Cătălin Ionuţ – 14 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, Cilibiu Mihai – 14 voturi pentru, 9 
voturi împotrivă, Muşat Petrică – 14 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, Radu Marian 
Răzvan – 14 voturi pentru, 9 voturi împotrivă. 
          Dl. Consilier Local Vasile: 
          La acest punct peste ordinea de zi, care a venit în ultimul moment şi oricum nu 
înţelegem caracterul de urgenţă, practic ne propuneţi să validăm nişte persoane în 
consiliul de administraţie al RAADPFL, care vor fi plătiţi din banii craiovenilor, cu 
aproape 8 mii de lei pe lună fiecare. Au 4 mii lei componentă fixă, plus încă până la 12 
indemnizaţii componenta variabilă. Cam toţi îşi îndeplinesc criteriile. Indicatorii sunt de 
tot râsul. 
         D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
         Până la 6 indemnizaţii. Indicatorii sunt greu de atins. 
         Dl. Consilier Local Vasile: 
         Deci noi nu mai acceptăm dezmăţul pe banii publici ai craiovenilor. În consecinţă, 
nu suntem de acord cu acest punct de pe ordinea de zi şi nu cred că un membru în consiliul 
de administraţie al RAADPFL are un volum de muncă de 8 ori mai mare decât al unui 
consilier local. Sau are o responsabilitate de 8 ori mai mare decât un consilier local. 
Propunem să le diminuăm această sumă la nivelul unui consilier local, aşa cum la nivel 
de director sunt plafonate salariile la nivel de viceprimar, dacă nu mă înşel, ar trebui şi 
membrii consiliului de administraţie plătiţi din banii craiovenilor , să aibă indemnizaţia 
la nivelul consilierilor locali. Mai departe de aici, cum au ajuns să fie selectaţi membri cu 
carnet PSD, este altă discuţie pe care o vom face. Deci suntem împotrivă. 
        D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
        Dacă îmi daţi voie să vă spun, RAADPFL a trecut pe Ordonanţa corporatistă 109 
care prevede selectarea atât a conducerii executive, adică director, director tehnic, director 
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economic, cât şi consiliul de administraţie, de o firmă specializată. Unitatea nu a făcut 
decât să ridice pe SEAP achiziţia unui serviciu de selecţie a directorilor, iar Primăria 
Municipiului Craiova a procedat, la fel, la selectarea unei firme specializate de selecţie 
pe Ordonanţa 109 prin care această firmă să selecteze membrii în consiliul de 
administraţie, care trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de Ordonanţa 109. Vreau să 
vă spun că tot această firmă stabileşte retribuţia, atât a managerilor, cât şi a consiliului de 
administraţie. Propunerea firmei, nu sunt avizată să o calific într-un fel, dar este un salariu 
mediu pe ramură, RAADPFL făcând parte din ramura agricultură. Un salariu mediu pe 
ramură, este deci indemnizaţia minimă pe care o permite Ordonanţa 109 pentru un 
mambru din consiliul de administraţie. Ea este în brut afişată acolo, 4100 lei, dar net ştiţi 
cu toţii că este mult mai puţin. Indemnizaţia variabilă, credeţi-mă că este foarte greu de 
atins. Eu am atins-o. Asta înseamnă că am fost foarte bună.  
       Dl. Consilier Local Vasile: 
       Aşa cum aţi spus şi dvs., este propunerea firmei. Vă solicităm amendament la art. 4 
din proiectul de hotărâre în sensul  diminuării sumei de 4000 lei propuse de firmă, la 
nivelul indemnizaţiei unui consilier local, de 1000 lei. Vă rog să supuneţi la vot 
amendamentul! 
       D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
       Tot legea spune cât să avem şi noi în consiliul local. Este stabilită remuneraţia de 
firmă. Este conform legii, un salariu minim. 
       Dl. Preşedinte: 
       Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? 
       Amendamentul a fost respins, fiind votat cu: 

- 11 voturi pentru (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin, Borţoi Manuel, Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu) 

-  13 voturi împotrivă (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu 
Dan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan) 

- 1 abţinere (Vasilcoiu Mădălin). 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se desemnează dl. Zorilă Dan, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Craiova, să reprezinte interesele Municipiului 
Craiova, în calitate de autoritate publică tutelară și, pe cale de consecință, se 
numește  membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Se numesc membrii în Consiliul de Administrației al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova,  persoanele 
prevăzute în  anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă contractul de mandat, în forma prevăzută în anexa nr.2 la prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se stabileşte remuneraţia fixă a membrilor Consiliului de Administraţie, în 
cuantum de 4128 lei brut/membru/lună. 
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Art.5. Se aprobă durata de 4 ani a contractului de mandat al membrilor Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2017. 

  Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi membrii 
desemnaţi la art.1 şi art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 14 voturi pentru (Barbu Gheorghiţa Daniela, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Vasilcoiu Mădălin) 

- 11 voturi împotrivă (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin, Borţoi Manuel, Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu) 

 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 29.10.2021. Vă mulţumesc 
pentru participare. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR GENERAL, 
            Dan- Ştefan Spânu                                                   Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 ŞEF SERVICIU, 
            Irina Stuparu 
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
        Data:                                                                                   ÎNTOCMIT, 
       Semnătura:                                                                          Tudosie Ramona 
                                               Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
                                                                        şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                                                                                 Data: 
                                                                                                 Semnătura: 


