
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 11.01.2011 

 
 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, 1 consilier absent motivat, dl. Tui şi 3 consilieri întârzie: 
dl. Gîdăr, d-na GheorgheAni şi dl. Radu Marin. Potrivit regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile 
legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier Cherciu Dan  să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
       Încep prin a vă ura un 2011 de excepţie. Să sperăm că împreună cu locuitorii 
Craiovei, 2011 va fi un an de referinţă, cel puţin în proiectele pe care executivul 
primăriei şi Consiliul Local pentru acest an, sper să îndreptăţească împlinirea acestor 
urări. 
     Prin dispoziţia nr. 22/07.01.201, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în 
şedinţă  extraordinară în data de 11.01.2011, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Comisiei locale de ordine publică. 

 
     Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Vă adresez întrebarea dacă există puncte de vedere, interpelări.  
     D-ra Predescu: 
    Erau câteva probleme pe care le-am discutat cu colegul meu anterior deschiderii 
şedinţei, dl. Răducănoiu. Fiind membru al acestei comisii, ne-am pus de acord, nu mai 
insist, dar este o problemă de  principiu şi anume această comisie poate fi convocată nu 
numai de către preşedintele acestei comisii, primarul, ci aşa cum se arată în mod 
explicit la art. 6 alin. 2, în afară de primar mai poate fi convocată de o treime din 
numărul consilierilor locali, sau două treimi din numărul membrilor comisiei locale. Pe 
de altă parte, lucrările şedinţei, aşa cum prevede regulamentul, arată doar ipoteza în 



  

care acestea sunt conduse doar de către preşedintele comisiei, care este primarul. 
Problema care se pune este următoarea: dacă poate fi convocată comisia şi de o treime 
din numărul consilierilor sau două treimi din numărul membrilor comisiei locale, şi 
primarul nu se află în localitate, lucrările şedinţei de cine sunt conduse? Aceasta este 
problema pe care o pun în dezbatere  şi asupra căreia trebuie să ne lămurim. Eu aveam 
o propunere şi urmează să o discutăm. Propunerea mea este aceea de a fi conduse de 
către unul dintre consilieri desemnat în acest sens de către preşedintele comisiei, adică 
de către primar,  dl. Răducănoiu avea altă propunere de a fi conduse de către secretarul 
municipiului. Dacă mai sunt şi alte variante. Oricum trebuie să lămurim acest lucru 
pentru că dacă avem doar prevederea că sunt conduse numai de către preşedintele 
comisiei, ar fi şi ipoteza în care, deşi a fost convocată de o treime din numărul 
consilierilor sau două treimi din numărul membrilor comisiei, ea nu poate să se ţină 
dacă primarul nu este prezent. 
     Dl. Preşedinte: 
     Luăm notă de propunerea dvs., am să dau cuvântul executivului şi în ipoteza în care 
dânşii nu au o soluţie, vom înregistra propunerea şi vom supune la vot împreună cu 
întregul proiect de hotărâre.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vroiam să spun şi eu “La mulţi ani” să avem un an de excepţie. Ca să vă dau un 
exemplu de lucru excepţional pe care trebuie să-l simtă craiovenii şi noi toţi, că suntem 
craioveni, este acela că impozitul pe venitul global în această lună ianuarie, încasat pe 
luna decembrie este la o sumă pe care municipiul Craiova nu a încasat-o niciodată, de 
18 milioane lei. Ca să aveţi o imagine a ceea ce înseamnă 18 milioane lei, adică 180 
miliarde lei vechi, media pe anul trecut a fost undeva la 12,5 milioane. Vraeu să le mai 
readuc aminte colegilor că acele luni de foc din iunie şi iulie în care, din păcate, colegii 
de la PDL au cam votat singuri măsurile de austeritate, v-am spus că din primăvara 
acestui an vom vedea măsurile pozitive.  Aşa cum insistaţi dvs. la interpelări, insist şi 
eu ca atunci când se face bugetul să ne batem împreună pentru fiecare proiect că nu ne 
batem cu cineva anume, de investiţii. De astupat gropile, le astupăm, nu asta este 
problema. Acesta este lucrul mic, mărunt, pe care trebuie să-l facem, sau de pus două 
tuburi să treacă cineva peste un podeţ. Am să vin cu câteva propuneri de acest gen, 
propuneri care trebuiau făcute de 30-40 de ani, legate de investiţii.  
     Vis a vis de ceea ce a spus d-ra Predescu, din păcate trebuie să-mi menţin punctul 
de vedere legat de faptul că orice proiect propus care deschide un nou drum, ori trebuie 
amânat, ori este prost, ori trebuie amendat cât mai mult. Eu v-am propus un proiect, 
cred că avem o Lege 215 şi dintre noi cred că  d-ra Predescu ştie cel mai bine pentru că 
este şi profesor universitar, unde se prevede în mod expres ce se întâmplă dacă 
primarul nu-şi exercită atribuţiile din diverse motive. Există instituţia delegării, eu am 
încercat ca acest regulament şi le-am spus şi celor de la juridic, să fie cât mai aproape 
de  ceea ce înseamnă modul în care a fost gândit regulamentul consiliului local şi 
Legea 215. cred că este un regulament de bun simţ, cred că atunci când s-au făcut 
alegeri la ultima şedinţă de consiliu nu am avut nici o problemă politică, ba din contră, 
am fost cel care am spus să fim toţi prezenţi, de la toate partidele, în această comisie. 
Cred că nu este nici un fel de problemă să funcţioneze foarte bine în baza acestui 



  

regulament, această comisie locală, eu îmi menţin regulamentul aşa cum a fost 
formulat, în felul acesta arât că am suficientă încredere în cei de la juridic şi în 
secretarul primăriei pentru ceea ce înseamnă legalitatea şi mai ales eficienţa acestui 
regulament, pentru că l-am discutat şi inclusiv eu am solicitat să fie încă două trei 
completări pentru a lămuri absolut toate lucrurile pe care ar exista o umbră de îndoială, 
iar acest regulament cred că oferă toate bazele funcţionării corecte  şi cât mai eficiente 
a acestei comisii. 
     D-ra Predescu: 
    Nu contest acest fapt. Nu avem în vedere  ipoteza la care v-aţi referit care priveşte  
delegarea competenţelor câtre unul din viceprimari şi anume o altă ipoteză. Chiar dacă 
a fost convocată  şi această şedinţă a comisiei locale, viceprimarul care exercită  
atribuţiile primarului, nu poate la data şi la ora convocării f ăcută chiar de el. Să 
spunem că a trebuit la acea oră să participaţi la o reuniune, aţi fost invitat la Guvern 
sau  în altă parte. Trebuie să avem în vedere ce se întâmplă cu şedinţa comisiei. Se 
amână la o altă oră sau, aşa cum am pus eu întrebarea, lucrările acesteia sunt conduse 
de o altă persoană. În ipoteza pe care eu am arătat-o şi anume chiar primarul sau 
viceprimarul căruia i s-au delegat atribuţiile de primar, desemnează o altă persoană 
care să conducă  lucrările şedinţei, sau aşa cum se înţelege că puteţi avea în vedere, dar 
trebuie arătată, lămurită această problemă, se va amâna şi se va ţine la o altă oră, dacă 
nu  pot fi conduse lucrările decât de  preşedintele comisiei care este primarul sau 
viceprimarul căruia i s-au delegat atribuţiile de primar. 
      Dl. Preşedinte: 
     O voi ruga pe d-na secretar să ne lămurească. 
     D-na Secretar: 
     Sub aspectul condiţiei de legalitate, prevederea pe care o are regulamentul, este 
acoperitoare, având în vedere calitatea pe care o are preşedintele, respectiv primarul. 
Este un atribut de ordine publică care este în competenţa exclusivă a primarului. Ca 
atar, delegarea se face prin efectul legii către înlocuitorul de drept  al acesteia. Este 
motivul pentru care n-are importanţă cine convoacă o asemenea comisie, puteau să fie 
şi consilierii, puteau fi şi membrii componenţi, condicerea este asigurată prin efectul 
legii, de către primar, care este preşedintele. Fiind un atribut exclusiv, nu poate avea 
altă modalitate de  delegare în regulament. 
     D-ra Predescu: 
     Atunci înţelegem că dacă sunt în imposibilitate la ora respectivă să conducă,  nu se 
va ţine la ora respectivă. Asta este ceea ce spuneţi dvs. 
     D-na Secretar: 
    Convocată fiind, indiferent că este de preşedinte, indiferent că este de către ceilalţi 
componenţi prevăzuţi de lege în cvorumul dat de acestea din consilieri sau din 
componenţi,  conducerea este asigurată fie de către aceasta pentru că conduce în 
exerciţiul atributului sau de către înlocuitorul său de drept. Deci nu are nici o legătură 
cu delegarea sau cu convocarea. Ca şi la consiliul local, facem în prinicpiu, asimetrii la 
textul de lege. În Legea 215 se poate convoca şedinţa şi la cererea unui număr de  o 
treime din numărul consilierilor. Înseamnă că nu se desfăşoară şedinţa că nu o 



  

convoacă primarul ? Nu. Ea poate fi convocată la solicitarea prin convocarea unui 
cvorum prevăzut de lege. Este o situaţie similară. 
     D-ra Predescu: 
     Şi atunci, făcând trimitere la Legea 215, poate  fi condusă de celălalt viceprimar în 
măsura în care primarul nu poate veni, ca ipoteză de fapt. Dacă facem trimitere la 
Legea 215, avem în vedere această ipoteză.  
     Dl. Preşedinte: 
     Ca să nu mai continuăm această controversă pe temă juridică, eventual o puteţi 
păstra ca şi amendament care va fi supus la vot, dar până atunci îl rog pe dl. 
Viceprimar să ia cuvântul.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Înţeleg că s-a prezentat o speţă care este de bun simţ dar pentru această speţă cred 
că responsabilitatea rezolvării acestei probleme revine în totalitate celui în cauză.  Eu 
ori de câte ori am părăsit municipiul Craiova, am delegat atribuţiile celuilalt coleg fără 
excepţie.  Cred că acest tip de regulament se poate aplica oricărei comisii din oricare 
localitate. Să punem la îndoială eventuala responsabilitate a primarului din acea 
localitate că nu o să fie suficient de vigilent să-şi delege atribuţiile atunci când nu poate 
să fie în localitate că se deplasează, este o problemă a lui personală şi până la urmă, va 
fi sancţionat pe tema aceasta, dar să venim să spunem că în acest regulament trebuie 
inserat foarte clar pentru că altfel este o problemă care nu poate fi rezolvată decât dacă 
inserăm acest aspect în acest regulament, mi se pare exagerat. Iar eu vă spun că 
acoperă integral toate problemele care ar putea apărea de la vot, de la număr de 
persoane care convoacă această şedinţă, nu numai cei din comisie, am dat şi celor din 
consiliul local dreptul în mod direct, care nu fac parte din această comisie, să convoace 
şedinţa, chiar dacă nu sunt membrii acelei comisii. Ei reprezntă craiovenii. Eu am 
crezut că au dreptul să vină să convoace această comisie dacă cred de cuviinţă. Am 
lăsat un spectru larg de acţiune a întregului consiliu asupra acestei comisii, nu doar 
celor trei consilieri care sunt delegaţi în această comisie.  
       Dl. Preşedinte: 
      Deşi sunt inginer, eu declar că am înţeles ce s-a spus până acum şi ăsta este motivul 
pentru care voi trece la vot în forma înaintată de executiv, iar dvs., dacă doriţi totuşi să 
supuneţi amendamentul, după vot îl putem supune. 
     D-ra Predescu: 
     Eu nu formulez un amendament, au fost nişte discuţii l ămuritoare pentru modul 
cum va funcţiona şi acum s-a înţeles, ştie toată lumea cum va funcţiona.    
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei  locale de 

ordine publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Denumirea “Poliţia Comunitară Craiova” se înlocuieşte în cuprinsul tuturor 
actelor de autoritate în vigoare, cu denumirea “Poliţia Locală a Municipiului 
Craiova”. 



  

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.184/2006 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al comisiei  locale de ordine publică. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 11.01.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Dan Adrian Cherciu Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


