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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 26.06.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 1 loc vacant şi 2 consilieri absenţi motivat (dl. Marinescu şi dl. 
Voicu). Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, 
şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Bărăgan Stelian pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 3951/23.06.2017, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova 
în şedinţă, în data de 26.06.2017, ora 11.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 

 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Prezentarea de către judecătorul desemnat a rezultatului validării alegerii primarului 

municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu. 
2. Depunerea jurământului de către primarul municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu. 

 
Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi.  

 
 

1. Prezentarea de către judecătorul desemnat a rezultatului validării alegerii 
primarului municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu. 

     D-na Judecător Claudia Carmen Măriuţa: 
    În temeiul art. 59 din Legea 215/2001, dăm citire dispozitivului hotărârii de validare 
a primarului municipiului Craiova. Admite sesizarea Biroului de Circumscripţie 
Electorală nr. 1 Craiova, validează alegerea d-lui Mihail Genoiu din partea Partidului 
Social Democrat la alegerile locale din data de 11.06.2017 în funcţia de primar al 
municipiului Craiova, judeţul Dolj. 
     Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa Prefectului Judeţului Dolj, se prezintă în 
şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova, executorie cu drept de apel pentru 
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orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă de 
hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data pronunţării, apel ce se va depune la 
Judecătoria Craiova, dat în camera de consiliu azi, 23.06.2017, pronunţată în şedinţa 
publică azi, 23.06.2017.  

 
 

2. Depunerea jurământului de către primarul municipiului Craiova, dl.Mihail 
Genoiu. 
Dl. Preşedinte: 
Îl rog pe dl. Primar să depună jurământul. 

     Dl. Primar Genoiu Mihail: 
    Subsemnatul, GENOIU MIHAIL, Primar al Municipiului Craiova, în conformitate 

cu prevederile art.32, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, depun în faţa Consiliului Local, următorul jurãmânt: 
      “Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!“. 

Astăzi, 26.06.2017.  
      Dl. Preşedinte: 
     În continuare o să-l rog pe dl. Primar să ne adreseze câteva cuvinte.  
     Dl. Primar Mihail Genoiu: 
     D-na Preşedintă, stimaţi invitaţi, stimaţi colegi şi iubiţi cetăţeni, vreau să mulţumesc în 
primul şi în primul rând pentru încrederea acordată pentru acest mandat, tuturor 
alegătorilor şi tuturor craiovenilor.  Promit în continuare că voi fi primarul tuturor, 
indiferent că am fost ales sau nu am fost ales de persoanele respective. Aşa cum mă 
cunoaşteţi şi din alte ocazii, promit că voi ţine cont de toate părerile şi de tot ceea ce este 
bun pentru binele oraşului Craiova.  
     Avem foarte multe lucruri de realizat şi să nu uităm niciodată că venim după o perioadă 
cu mari realizări în oraşul Craiova, cu multe investiţii, cu multe proiecte care s-au realizat, 
cu bunele şi relele lor, dar care sunt în patrimoniul oraşului la ora aceasta şi ne bucurăm de 
ele. Faţa oraşului este foarte frumoasă, este deosebită în acest moment, din ce în ce mai 
mulţi vizitatori sunt interesaţi de oraşul nostru, numărul turiştilor este în continuare în 
creştere, iar noi nu trebuie să dezamăgim. Trebuie să ţinem cont de faptul că este o 
perioadă de tranziţie din punct de vedere al investiţiilor pentru că, pe de o parte, proiectele 
europene s-au finalizat, mai este unul singur care urmează să se finalizeze şi care, ca şi 
coincidenţă astăzi începe recepţia. Mă refer la proiectul Water Park a cărui recepţie începe 
de astăzi şi care este ultimul din seria proiectelor europene, dar şi proiecte care au avut la 
bază banii municipiului Craiova, precum Spitalul „Filantropia” a cărui recepţie la fel, 
începe chiar astăuzi. Deci în ziua de azi încep recepţiile la ultimele două mari proiecte. N-
o să avem o perioadă cu bani europeni, n-o să avem o perioadă cu derulări de proiecte pe 
bani europeni, pentru că încă o dată spun, este această perioadă de tranziţie, dar în aceeaşi 
măsură ne-am angajat la derularea unor proiecte foarte importante pe banii municipalităţii 
şi când spun acest lucru mă refer în primul şi în primul rând la mult aşteptatul proiect de 
reabilitare al Colegiului Carol I a cărui licitaţie a intrat în ultima linie dreaptă. Vreau să vă 
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specific cu această ocazie că licitaţia pentru Liceul Carol I a început încă din luna mai, de 
la jumătatea lunii mai, şi a devenit vizibilă săptămâna trecută deoarece în toată această 
perioadă ea a fost vizibilă pe SEAP numai pentru ANRP, deci numai Agenţia Naţională de 
Achiziţii Publice a putut să vizualizeze acest caiet de sarcini şi a adus trei runde de 
modificări şi de observaţii la adresa lui, de aceea această perioadă ea nu a fost vizibilă, 
însă licitaţia a început de la jumătatea lunii mai, iar din acest moment, de săptămâna 
trecută, este vizibilă şi a intrat în termenul de 30 de zile sau 40 de zile pentru finalizarea 
cererii. Revin la acest obiectiv foarte important, iar ceea ce consider că este cel mai 
important pentru noi în această perioadă este obţinerea de noi finanţări. Este perioada în 
care se scriu proiecte, este perioada în care se depun proiecte, este o perioadă în care 
trebuie să absorbim în totalitate cele 42,5 milioane de euro pe axa 4.1 şi bineînţeles să fim 
în stand by pentru tot ceea ce se poate reabsorbi după ce se termină aceste axe pentru că o 
să fie totuşi multe localităţi care n-o să poată să acceseze toate sumele alocate şi atunci 
trebuie să fim pregătiţi să creştem aceşti bani. Bineînţeles, suntem pregătiţi şi pentru 
celelalte axe, pentru reabilitarea termică a blocurilor, pentru revigorarea terenurilor 
degradate şi alte câteva astfel de axe care s-au deschis sau sunt în curs de deschidere. 
Acestea sunt principalele obiective, investiţiile trebuie să se menţină într-un ritm accelerat 
însă trebuie să avem foarte mare preocupare pentru atragerea de finanţări, pentru că  a ne 
dezvolta numai pe banii oraşului, pe banii bugetului local, înseamnă foarte puţin. Este 
principalul obiectiv pe care îl avem în perioada imediat următoare în paralel cu interesul 
pe care îl vom da în cel mai scurt timp creşterii locurilor de muncă, dezvoltarea parcului 
industrial de la Işalniţa, dar mai ales vom stabili o ritmicitate a întâlnirilor cu marea parte a 
antreprenorilor din oraşul Craiova, vom stabili câteva domenii de activitate şi periodic vă 
propun împreună cu consilierii, indiferent de culoarea lor politică să participăm la aceste 
discuţii cu întreprinzătorii, cu cei care oferă locuri de muncă şi să preluăm o mare parte 
din problematica lor, din problemele cu care se confruntă zi de zi, să fim acel suport moral 
de care au nevoie pentru dezvoltarea în permanenţă a locurilor de muncă pentru că acesta 
este motorul creşterii bugetului local. Bugetul local trebuie să aibă în permanenţă o 
creştere, iar această creştere să fie din ce în ce mai mare şi numai pe baza creşterii 
volumului de plătitori de taxe şi impozite nu pe baza creşterii cuantumului acestor 
impozite. Sunt câteva din lucrurile pe care vi le propun. Încă o dată vă promit că voi fi 
primarul tuturor craiovenilor, indiferent de culoarea politică pentru că, aşa cum am lucrat 
în toată perioada aceasta, aşa cum bine ştiţi că am ţinut cont de toate propunerile, vom 
merge mai departe cu ritmul susţinut. Nu vreau să ne împotmolim şi nu este cazul, în 
ambiţii personale, în discuţii personale, lucruri care nu fac decât să frâneze de multe ori, ci 
trebuie să luăm unii de la alţii tot ceea ce este bun şi calitatea maximă a tuturor lucrărilor. 
Vreau să profităm la maxim de faptul că avem şi o să avem în continuare un guvern cu 
oameni din Craiova în guvern, să avem un Parlament cu foarte mulţi parlamentari din 
Craiova, încă o dată repet, din toate partidele şi trebuie să ne obţinem ceea ce avem 
interesul maxim, suportul în avem la toate nivelurile şi tot ceea ce simţim în societate, tot 
ceea ce ştim că ne afectează activitatea de zi cu zi a oraşului să le transmitem mai departe 
pentru că deja au fost foarte multe lucruri luate, schimbate, schimbate legi în toate 
domeniile în sensul bun şi de acest lucru trebuie să profităm la maximum.  
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     Eu vreau încă o dată să vă mulţumesc şi să vă doresc o vară cât mai fierbinte, pentru că, 
vacanţe ca vacanţe, dar sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem în această vară 
fierbinte şi primul dintre ele este să inaugurăm Water Park-ul a cărui recepţie am spus că a 
şi început. Vă mulţumesc. 
       Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Şi noi vă mulţumim, dl. Primar. Mult succes şi cât mai multe realizări.       
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 26.06.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
    Stelian Bărăgan Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


