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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 05.01.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 21, 1 loc vacant, 4 consilieri absenţi motivat (dl. Marinescu Radu, 
dl. Florescu, dl. Calotă şi dl. Nicolicea) şi 1 consilier întârzie (dl.Vasile). Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi 
îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Radu Marin Traian   pentru a prelua conducerea şedinţei 
de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispozitia nr. 4/04.01.2017, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 
şi 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 05.01.2017, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui nou mandat de consilier local.  
2. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie din calitatea de Primar al 

Municipiului Craiova, a doamnei Lia Olguţa VASILESCU. 
3. Proiect de hotărâre privind delegarea unui viceprimar să exercite atribuţiile 

Primarului Municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii. 
4. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin renunţare la mandat, a contractului de 

administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dra. Peţa Eliza 
Mădălina. 

5. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou administrator al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

6. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare 
din excedentul bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2016. 

7. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2016, realizat 
de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din 
activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2017. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 
 
Punctul 1 de pe ordinea de zi a fost retras de executiv. Propun să votăm ordinea de 

zi aşa cum a fost anunţată. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 

   În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:   
 
1. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie din calitatea de Primar al 

Municipiului Craiova, a doamnei Lia Olguţa VASILESCU. 
2. Proiect de hotărâre privind delegarea unui viceprimar să exercite atribuţiile Primarului 

Municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii. 
3. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin renunţare la mandat, a contractului de 

administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dra. Peţa Eliza Mădălina. 
4. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou administrator al S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L. 
5. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din 

excedentul bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2016. 
6. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2016, realizat de 

către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile 
finanţate integral din venituri proprii, în anul 2017. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie din calitatea de 
Primar al Municipiului Craiova, a doamnei Lia Olguţa VASILESCU. 
Dl. Secretar Mischianu: 

     Este fără vot, luăm act, emitem hotărârea de consiliu. 
     Dl. Preşedinte: 
     În legătură cu acest punct, vreau să spun câteva cuvinte. În numele meu şi al colegilor 
de partid, vreau să mulţumesc d-nei primar pentru activitatea desfăşurată în municipiul 
Craiova şi îi urăm succes în noua activitate. Craiova a avut şi în continuare  o să aibă 
nevoie de sprijinul d-nei actual ministru, Lia Olguţa Vasilescu. 
 
Art.1. Se ia act de cererea de demisie din calitatea de Primar al Municipiului Craiova, a 

doamnei Lia Olguţa VASILESCU. 
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 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind delegarea unui viceprimar să exercite atribuţiile 

Primarului Municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii. 
Dl. Secretar Mischianu: 

     Cu permisiunea dvs., daţi-mi voie să vă explic procedura, este reglementată de Legea 
215/2001. Este vorba despre art. 72 alin. 1 care statuează că în caz de vacanţă a funcţiei de 
primar, atribuţiile acesteia sunt delegate unuia dintre viceprimari, prin votul secret al 
majorităţii consilierilor în funcţie. Aştept propunerile de la dvs. 
     Dl. Viceprimar Cosman: 
     Întrucât nu intenţionez să-mi depun candidatura pentru funcţia de primar interimar al 
municipiului Craiova, vreau să fac o propunere şi îl propun pe colegul meu, dl. Mihail 
Genoiu. 
     Dl. Secretar Mischianu: 
     Procedural, am pregătite mai multe variante de buletine de vot, întrucât votul presupune 
votul secret, avem pregătită şi cabina. O să vă comunic varianta de vot cu dl. viceprimar 
Genoiu, pentru a fi completate buletinele de vot, iar procedura va fi în ordine alfabetică 
veţi fi invitaţi la cabina de vot în vederea exercitării votului.  
     D-na Consilier Local Predescu: 
     Dacă îmi permiteţi, doi dintre membrii comisiei de validare stau lângă cabina de vot, 
asta este procedura de vot. 
     Dl. Secretar Mischianu: 
     Se consemnează DA pe numele d-lui viceprimar de pe buletinul de vot. Repet, se 
inserează DA sau NU pe buletinul de vot prezentat.  
     D-na Consilier Local Predescu: 
     Eu am altă propunere cu privire la exercitarea votului. De regulă, se lasă liber sau se 
taie. Este mult mai simplu. Se lasă liber sau se taie, nu mai trebuie să mai consemnăm DA 
sau NU. Este o singură persoană înscrisă pe buletinul de vot. În momentul în care fiecare 
dintre membrii consiliului local va intra în cabina de vot, va avea posibilitatea să lase 
buletinul liber, aşa cum l-a primit, sau să taie. Simplu. Asta este procedura de urmat. Vă 
rog să o supuneţi la vot.  
     Dl. Secretar Mischianu: 
     Şi această variantă este perfect legală, dar având în vedere calitatea dvs. de membru, 
preşedinte al comisiei de validare, nu mai este cazul să procedăm aşa. 
     D-na Consilier Local Predescu: 
      Vă rog să supuneţi la vot procedura de urmat. 
      Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot procedura de votare menţionată de d-na consilier Bianca Predescu aceea 
prin care buletinul ori se lasă ca atare şi se consideră votul pozitiv, ori, cine nu este de 
acord, îl taie cu o liniuţă. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
      Trecem la exercitarea dreptului de vot în ordine alfabetică. 
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     După întocmirea procesului verbal, d-na consilier Predescu ne va prezenta rezultatul 
votului. 
     D-na Consilier Local Predescu: 
     Pentru funcţia de viceprimar care va exercita temporar atribuţiile de primar, au fost 
făcute propuneri: 1. Genoiu Mihail. Din 27 de buletine de vot, 6 au fost anulate, 6 membri 
ai consiliului local fiind absenţi. Voturi pentru, valabil exprimate – 17. Voturi contra – 4. 
Dl. viceprimar Genoiu Mihail îndeplineşte numărul de voturi cerut de lege, am scris şi în 
paranteză câte trebuie (15) şi se propune validarea acestuia. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se deleagă dl.Mihail Genoiu, Viceprimar al Municipiului Craiova, să exercite de 

drept atribuţiile Primarului Municipiului Craiova, conferite prin lege, pe perioada 
vacanţei acestei funcţii. 

Art.2. În perioada în care va exercita atribuţiile conferite de lege primarului, respectiv în 
perioada de vacanţă a funcţiei de Primar al Municipiului Craiova, dl.Viceprimar 
Mihail Genoiu, va beneficia de o indemnizaţie lunară unică, egală cu cea a funcţiei 
de primar. 

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

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Am cerut să exprim un punct de vedere, dar aţi zis că este votul în derulare. Aş vrea să 
motivez votul meu şi al colegilor mei care, bineînţeles, ţinând cont de tot ce s-a discutat în 
vară, când am ales cu toţii, craiovenii, nu l-am votat, dar până la urmă am avut parte de un 
primar aşa cum a dorit electoratul, ţinând cont de dorinţa aceea a electoratului, nu puteam 
să susţinem înşelarea aşteptărilor electoratului că, până la urmă ni s-a spus în toamnă că d-
na primar candidează doar ca să tragă lista, nu va pleca la Bucuresti, iată acum că ne 
trezim că avem o şedinţă de îndată ce a fost numită ministru. Nu zic, să fie într-un ceas 
bun, Craiova a dat un ministru, dar voinţa electoratului a fost înşelată şi noi pentru acest 
motiv am votat împotriva acestei nominalizări fără nicio problemă personală cu dl. 
viceprimar Genoiu. 
     Dl. Preşedinte: 
     Mulţumim că avem opoziţie, că altfel, fără opoziţie ar fi greu de condus, chiar şi un 
oraş. 
     Dl. Viceprimar Genoiu: 
     Mulţumesc, dl. Preşedinte. În primul rând vreau să vă urez un an cu multe realizări, 
multă sănătate, cu bucurii şi cu mult zâmbet pe feţe, atât dvs. cât şi tuturor craiovenilor şi 
dacă ceva îmi doresc cu ardoare, îmi doresc să văd cât mai mulţi craioveni cu zâmbetul pe 
faţă. Mulţumesc colegului meu, Adi Cosman, pentru propunere şi pentru susţinere şi 
pentru încrederea pe care mi-a acordat-o şi dvs., tuturor celor care mi-aţi acordat votul şi 
încrederea dvs. în această zi.  
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     Vreau să mulţumesc în mod special d-nei primar Lia Olguţa Vasilescu pentru tot ceea 
ce a făcut în această perioadă, pentru locul în care ne-a adus şi, mai ales pentru faptul că a 
redat demnitatea şi mândria ca şi craiovean. Din ce în ce aud mai mulţi oameni care vin în 
Craiova, care sunt stabiliţi sau care sunt plecaţi pentru o perioadă în alte părţi şi care încep 
să spună că sunt mândri să fie craioveni, lucru pe care nu-l mai auzisem în ultimul timp. 
Tenacitatea şi motorul pe care l-a reprezentat în această perioadă sunt recunoscute de toţi 
funcţionarii din primărie. Optimismul, dorinţa de a învinge şi dorinţa de a realiza au fost 
principalii factori care au făcut ca în această perioadă în oraşul Craiova să se realizeze 
lucruri pe care altă dată le credeam poveşti. Cred că este perioada în care diferenţa faţă de 
multe oraşe din ţară care se dezvoltaseră destul de puternic în cei 22 de ani de la Revoluţie, 
a făcut să se reducă acest decalaj şi să avem din nou speranţa şi dorinţa de a lupta şi de a 
rămâne în primele oraşe din România. Lucrul acesta ne obligă pe toţi craiovenii, ne obligă 
pe noi ca şi consilieri, mă obligă pe mine ca primar interimar, să continuăm în acelaşi ritm 
accelerat de dezvoltare. Principalul lucru cu care mă voi ocupa şi ne vom ocupa în 
perioada imediat următoare este stabilirea bugetului pentru anul 2017, păriorităţile, lucru 
pe care îl vom face împreună, ne vom consulta la tot ceea ce înseamnă priorităţi pentru că 
sunt lucruri de mare amploare cum este Spitalul Filantropia şi lucrări care sunt deja 
începute încă din cursul anului 2016 şi trebuie finalizate şi lucrări foarte importante  pe 
care trebuie să le demarăm împreună în cursul anului 2017. Este vorba de Liceul Carol pe 
care cu toţii dorim să-l vedem altfel, este vorba de Opera Română, este vorba de sediile 
primăriei şi multe alte lucrări pe care împreună le vom demara în această perioadă. Pot să 
vă asigur de maximă transparenţă, pot să vă asigur de maximă corectitudine şi de un 
standard de calitate foarte ridicat. Vă mulţumesc încă o dată şi vă doresc „La mulţi ani!” 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin renunţare la mandat, a contractului de 

administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dra. Peţa Eliza 
Mădălina. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 

ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea, prin renunţare la mandat, a contractului de administrare 

încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dra.Peţa Eliza Mădălina, începând 
cu data de 05.01.2017. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să 
voteze încetarea contractului de administrare al drei.Peţa Eliza Mădălina, în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.3. Cu aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.648/2014 şi nr.6/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dna.Rezeanu Marinela, 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi dra.Peţa Eliza Mădălina vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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4. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou administrator al S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

     Consilierii PNL se vor abţine de la vot deoarece domnul nu a fost prezentat înainte, nu 
i-am văzut CV-ul decât acum, când noi am venit aici şi nu ştim nimic despre dânsul. 
Putem să îl vedem şi noi? Măcvar să vină să se prezinte şi să ştim cine este. 
     Dl. Butari: 
     Numele meu este Butari Mihai Vlad, lucrez în cadrul Salubritate Craiova de 7 ani. În 
ultimele trei luni am ocupat funcţia de director comercial. Ce pot să vă spun despre mine? 
Cunosc activitatea foarte bine, cunosc oamenii, ştiu că este o răspundere şi o 
responsabilitate foarte mare, sunt conştient de asta, însă mie îmi place foarte mult 
activitatea. Am lucrat direct cu dl. Flavius Sirop, a fost o colaborare bună, nu pot să spun. 
Am lucrat şi cu d-ra Peţa, cu dl. Popescu, cu toţi am înregistrat o colaborare foarte bună. 
Sper ca activitatea să se desfăşoare cum trebuie, până la urmă curăţenia oraşului depinde 
foarte mult şi de cetăţeni. În ceea ce mă priveşte, doresc ca activitatea să meargă foarte 
bine. 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Îi urăm succes dacă va fi nominalizat, d-lui manager. Într-adevăr, eu sunt singurul 
dintre consilierii PNL care îl cunoaşte. Am avut o colaborare foarte bună, nu bună, dar noi 
avem rezerve raportat la modul în care a fost făcută această prezentare, adică un CV să ni 
se pună în faţă în ziua votului, nu este în regulă. În rest, la acest punct aş mai avea o 
observaţie, din propria experienţă. M-am uitat pe contractul de administrare. Este plin de 
obligaţii şi un gol de drepturi. Este o problemă cu acel contract de administrare moştenit 
din moşi strămoşi şi pe care cred că până la urmă nimeni nu se mai oboseşte să-l mai 
citească, are nişte criterii de performanţă care cu greu pot fi atinse, dar chestia asta se 
reglează, că de obicei nu se face acea evaluare anuală prinsă tot în contractul de 
administrare. Zic să terminăm odată în administraţia locală cu aceste forme fără fond, cu 
aceste contracte abracadabrante care, până la urmă, nu au o valoare reală. Când po să 
încetăm odată să ne mai ascundem după nişte hârtii fără valoare până la urmă? Cred că 
ştiţi foarte bine despre ce vorbesc, aşa că sfatul meu pentru dl. viitor manager în caz că va 
fi nominalizat, este să citească foarte bine acest contract pentru că eu cred că o să 
zâmbească atunci când o să-l studieze. Vă mulţumesc. 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Având în vedere cele spuse de colegul Flavius Sirop, consider că ar trebui revizuit 
contractul de management sau de administrare pentru colegul, dacă trebuie revizuit poate 
că ar fi bine să fie la valoare şi să aibă şi el şi drepturi, nu doar responsabilităţi.  
     Dl. Preşedinte: 
     Executivul va lua o hotărâre în acest sens.  
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Butari Mihai-Vlad, în funcţia de administrator la S.C.  
Salubritate Craiova S.R.L., începând cu data de 05.01.2017. 



 Sed de indata . 05.01.2017                                                         7                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 Art.2. Se aprobă contractul de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
şi dl. Butari Mihai-Vlad, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dna. Rezeanu Marinela, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
desemnarea dlui. Butari Mihai-Vlad, în funcţia de administrator la S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., precum şi contractul de administrare încheiat cu acesta. 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., dna. Rezeanu Marinela şi dl. Butari Mihai-Vlad vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 4 
abţineri (Ungureanu, Sirop, Diaconu, Câplea).. 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 

dezvoltare din excedentul bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 

ansamblu.  
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al municipiului 

Craiova, pe anul 2016, a deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de 
8.098.533,54 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

6. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2016, 
realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum 
şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 

ansamblu.  
Art.1. Se aprobă ca excedentele rezultate în anul 2016 din execuţia bugetelor instituţiilor   

publice finanţate integral din venituri proprii, rezultate după operaţiunile de 
regularizare, respectiv Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic 
Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, precum şi din activităţile finanţate 
integral din venituri proprii  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova şi ale Municipiului Craiova, să rămână la dispoziţia acestora, 
urmând a fi folosite în anul 2017 cu aceeaşi destinaţie. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară 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 aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 

ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

anul 2016, după cum urmează: 
1.venituri în sumă de 622.015,00 mii lei, 
2.cheltuieli în sumă de 630.534,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 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.41/2016. 

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

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 

ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 

2016, după cum urmează: 
a)  total venituri – 788.528,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 801.045,00 mii lei, 

    conform anexei care face 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.51/2016. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  
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 Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 05.01.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 1 consilier nu s-a prezentat la dezbateri, (dl.Vasile) prin 
urmare este absent nemotivat. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
    Marin Traian Radu Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


