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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 04.06.2018 

 
 
 
 
 
        D-na Secretar Nicoleta Miulescu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, iar 3 consilieri sunt absenţi (dl.Marinescu, dl. Diaconu, d-na 
Ungureanu). Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Voicu Dorel  pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin Dispoziţia nr. 2518/31.05.2018, 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 04.06.2018, ora 14.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare a serviciului de 
transport public local prin curse regulate cu autobuze și tramvaie, către R.A.T. SRL. 

2. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitărilor formulate de S.C. U CRAIOVA 
1948 S.A. şi Ionaşcu Mircea, cu privire la utilizarea Complexului Sportiv Craiova – 
Stadion De Fotbal. 

 
 
     Cine este pentru ordinea de zi? 

     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Astăzi în această şedinţă extraordinară, avem două proiecte de hotărâre. Vă anunţ că 
noi, consilierii Partidului Naţional Liberal nu putem vota ordinea de zi datorită faptului că 
punctul doi de pe ordinea de zi nu trebuie să se afle pe ordinea de zi. Cel referitor la 
utilizarea Complexului Sportiv Craiova Stadion de Fotbal. Dacă vom vedea că la primul 
punct de pe ordinea de zi luăm sau nu luăm în considerare o hotărâre a unei instanţe din 
România, aici însă ţin să vă aduc aminte că noi, Consiliul Local Craiova, funcţionăm după 
acest regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Craiova care la art. 88 
alin. 3 spune foarte clar: proiectele de hotărâri ce au fost respinse în urma dezbaterilor din 
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cadrul Consiliului Local pot fi introduse pe ordinea de zi a unei şedinţe următoare numai 
dacă au fost modificate prin îndeplinirea tuturor condiţiilor de legalitate. În consecinţă 
hotărârea de astăzi este identică cu hotărârea de joi, nu a suferit nicio modificare. 
Hotărârea de joi a fost respinsă pentru că nu există noţiunea de cvorum necesar sau ce ne-
aţi spus dvs. pe la comisii. Hotărârea în şedinţa de joi a fost respinsă. Vă rog, fac apel la 
dvs., la toţi consilierii locali să respectăm măcar regulamentul nostru de organizare şi 
funcţionare făcut de noi pentru noi.  În consecinţă, dacă nu veţi scoate de pe ordinea de zi, 
nu putem participa la această şedinţă pentru că nu suntem de acord cu ordinea de zi, ne 
vom retrage din sală şi vom organiza pe hol o conferinţă de presă pentru a înţelege toţi 
craiovenii ce se întâmplă în consiliul local Craiova, consiliu local care nu-şi respectă 
propriul regulament. 
 D-na Secretar Nicoleta Miulescu. 
 Întrucât aţi invocat condiţiile de legalitate am obligaţia legală să vă comunic că art. 
88 alin. 3 nu se referă la ceea ce vorbiţi dvs. Condiţia de legalitate care este respectată 
astăzi, are în vedere tocmai majoritatea necesară pentru adoptarea unui asemenea act de 
autoritate. În şedinţa trecută condiţia de legalitate care nu a fost îndeplinită, a fost aceea 
legată de majoritatea necesară pentru adoptarea actului, respectiv două treimi. Cvorumul 
este una, am spus-o şi în comisii, adică numărul necesar de consilieri în funcţie pentru a 
putea să se desfăşoare şedinţa, în timp ce majoritatea se referă la actul care se adoptă. Ca 
atare întrucât în prezenţa şedinţei de astăzi, sunt mai mulţi consilieri decât cei care au fost 
în şedinţa de joi, sunt premize de legalitate pentru ca actul să fie adoptat în forma care a 
fost propusă de executiv. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 În principuu, dl. consilier Vasile Marian a explicat foarte clar problemele, nu este 
cazul şi nu voi reveni. Voi spune că la punctul 1, respectiv atribuirea contractului de 
delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate cu autobuze și tramvaie, 
către R.A.T. SRL, dacă nu scoatem de pe ordinea de zi punctul 2, personal voi părăsi 
această şedinţă pentru că această problemă a fost deja votată o dată. Mulţumesc. 
 Dl. Consilier Local Sirop: 
 Dacă nu va fi retras punctul 2 este o dovadă clară că până la urmă, orice va propune 
primarul sau orice va propune majoritatea PSD, dacă dintr-o eroare proprie nu trece la 
prima strigare, ne cheamă de îndată de acasă, din străinătate, de oriunde ar fi a doua zi ca 
să-şi îndrepte propria eroare. Nu contează legalitatea, nu contează propriul regulament, nu 
contează poziţia cetăţenilor, contează pur şi simplu ca tancul PSD să treacă mai departe. 
Nu vom gira un astfel de comportament abuziv, nu vom lua parte la această dezbatere şi 
chiar îi rugăm pe toţâi colegii de la presă, să poftească la conferinţa noastră unbde vom 
mai face şi alte dezvăluiri. Vă mulţumim. 
 Dl. Consilier Local Câplea: 
 Nu înţeleg de ce a mai ajuns acest punct pe ordinea de zi. Nici măcar nu s-a publicat 
procesul-verbal al şedinţei trecute, acest punct nu a primit viză de legalitate, nu ştiu ce mai 
caută acest punct pe ordinea de zi. Este incalificabil. Şi eu voi părăsi sala împreună cu 
colegii mei.  
 Dl. Preşedinte: 
 Vi s-au explicat condiţiile de legalitate de către d-na Secretar. 
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 Cine este pentru ordinea de zi?  
 Votat cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (Mănescu). 
 
 Consilierii PNL (Vasile, Florescu, Sirop, Câplea) au părăsit sala.   

 
 
      

 

 
1. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare a serviciului de 

transport public local prin curse regulate cu autobuze și tramvaie, către R.A.T. 
SRL. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.258/2018. 
Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate în vederea delegării serviciului de transport 

public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.Se aprobă Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane 
prin curse regulate în municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.Se aprobă atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, 
către R.A.T. SRL. 

Art.5.Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 
(cuprinzând Anexele 1-17), pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu R.A.T. SRL, prevăzut 
în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.6.Se aprobă redevenţa anuală, calculată la valoarea de amortizare a bunurilor, 
respectiv 9.400.685,1 lei, din care operatorul va achita anual, în 12 tranșe egale, 
suma de 500.940 lei,  reprezentând 3% din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și 
abonamente), iar diferența dintre aceste valori va fi înglobată în cuantumul 
compensației.  

Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova. 

Art.8. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local  nr.119/2016. 
  Art.9.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-
Financiară şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Mănescu).  
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2. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitărilor formulate de S.C. U 
CRAIOVA 1948 S.A. şi Ionaşcu Mircea, cu privire la utilizarea Complexului 
Sportiv Craiova – Stadion De Fotbal. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se resping cererile nr.69437/2018 a S.C. U CRAIOVA 1948 S.A. şi nr.79634/2018 

a dlui.Ionaşcu Mircea cu privire la utilizarea Complexului Sportiv Craiova-Stadion 
de Fotbal (Stadionul “Ion Oblemenco”). 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Mănescu).  
 
 
 
 
 Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 04.06.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
    Dorel Voicu Nicoleta Miulescu  

 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


