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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.11.2010 

 

 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri absenţi: dl. Gîdăr - motivat şi dl. Pîrvuleasa 
care a anunţat că întârzie. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. consilier Ţui Niuri să preia conducerea şedinţei. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Înainte de a începe, propun să ţinem un moment de reculegere în amintirea d-lui 
Adrian Păuneascu, cetăţean de onoare al oraşului nostru.  
    Prin dispoziţia nr. 26604/11.11.2010, 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 15.11.2010, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Craiova, dl. 

Marincă Dincă, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” aprobarea Planului de Evoluţie a Tarifelor 
pentru proiectul “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Dolj.” 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.334/2010 referitoare la încheierea de către 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu HYPO INVESTMENTBANK AG a contractului 
de împrumut bancar, pentru finanţare rambursabilă externă, în vederea asigurării 
finanţării obiectivului de investiţii de interes public local din municipiul Craiova 
„Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central”. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.348/2010 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Dolj” 
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Supun la vot ordinea de zi în bloc. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
 
                                                                                           

 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului 

Craiova, dl. Marincă Dincă, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” aprobarea Planului de 

Evoluţie a Tarifelor pentru proiectul “Extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj.” 
      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 mandatarea Viceprimarului Municipiului Craiova,  dl. Mărinică 

Dincă, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”, Planul de Evoluţie a Tarifelor aferent proiectului 
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.334/2010 referitoare la încheierea de către 

MUNICIPIUL CRAIOVA cu HYPO INVESTMENTBANK AG a 

contractului de împrumut bancar, pentru finanţare rambursabilă externă, 

în vederea asigurării finanţării obiectivului de investiţii de interes public 

local din municipiul Craiova „Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion 

Central”. 

     Dl. Boboc: 

    În şedinţa trecută am ridicat o problemă în legătură cu o discuţie care ar trebui 
purtată cu banca în conformitate cu prevederile  Ordonanţei 50. Dacă s-a iniţiat această 
discuţie şi dacă contractul a rămas aşa cum a fost, sau dacă, în conformitate cu 
prevederile ordonanţei, a suferit ceva modificări. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 

     Am mai dat această explicaţie, la momentul la care am făcut caietul de sarcini, nu 
exista această ordonanţă, nici nu ştiam că o să fie în vigoare, dar caietul nostru de 
sarcini are prevederi mult mai exigente decât ordonanţa de guvern. Drept urmare tot 
ceea ce este trecut în ordonanţa de guvern, este trecut în caietul de sarcini al nostru, 
plus încă vreo două-trei exigenţe de-ale noastre legate de modul de rambursare, 
termeni de graţie, modalitate de efectuare a plăţii ş.a.m.d. din punct de vedere al 
exigenţelor. Mai mult, pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre doar cu schimbarea 
denumirii. Cu privire la iniţiere, nu putem să le cerem să îndeplinească acest contract 
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în condiţiile Ordonanţei 50, când, practic, noi suntem mult mai exigenţi decât 
Ordonanţa 50. Al doilea aspect. Deja am aprobat acest proiect de hotărâre în care a fost 
validat contractul de împrumut. În momentul de faţă doar schimbăm denumirea în 
sensul că, pe lângă denumirea existentă la votarea celorlalte contracte, mai este 
introdus un singur cuvânt la cel al lui Hypo. Este denumirea regiunii respective pentru 
că ei vor să-şi promoveze şi regiunea şi ne-au adus toate documentele de la Banca 
Naţională şi de la Registrul Comerţului în care şi-au schimbat denumirea, iar, cred că 
din bun simţ, le-au dat şi tot istoricul acestei bănci legat de acţionari, legat de 
administratori ş.a.m.d. Vreau să vă spun că din acest contract o să câştigăm bani, ceea 
ce Ordonanţa 50 nu prea ne dă instrumente, dar instrumentul îl avem noi, contractul şi 
caietul de sarcini pe care l-am făcut pentru că aceşti bani se vor derula prin alte bănci, 
iar acolo vom pune condiţia să ne dea dobânda pe o zi cât durează derularea acestor 
bani, până la utilizator. Drept urmare, o să avem şi o noutate. Am făcut un contract de 
împrumut în care reuşim prin modul în care circulă banii, să mai şi câştigăm ceva 
bănuţi decât dacă am fi luat de la o bancă din România aceşti bani.   
     Dl. Boboc: 

     Sunt de acord cu răspunsul, dar vreau să fac o precizare. Şi data trecută şi acum, dl. 
Viceprimar ne prezintă de parcă banca ar fi o societate de caritate şi nu şi-a propus să 
facă afaceri cu noi. Banca face o afacere cu noi, nu ne-a prevăzut nici o clauză care să 
ne avantajeze şi ne-a prevăzut clauzele rezultate în urma procesului de licitaţie. Nu 
trebuie să plecăm de la ideea că aceste clauze le-a prevăzut banca pentru a ne favoriza, 
ci le-a prevăzut ca să câştige licitaţia. Dacă pe parcurs noi putem să obţinem şi alte 
clauze pe care putem să le negociem,  este în favoarea Consiliului Municipal şi a 
cetăţenilor din acest municipiu, oricât de exigente ar fi clauzele cu care banca a 
câştigat  sau noi le-am impus în raporturile cu banca. Să înţelegem că ei fac cu noi o 
afacere şi nu sunt o societate  de caritate. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu siguranţă că orice agent economic urmăreşte realizarea unui profit. Şi o bancă, 
chiar dacă este o chestie mai complexă, urmăreşte realizarea unui profit. Nu de aici am 
plecat, pentru că dacă făceam un caiet de sarcini în care o bancă să vină şi să piardă 
bani, nu venea nimeni. Noi am pus nişte condiţii în prima fază, care impuneau ca cei 
care vin la licitaţie să acorde împrumutul numai în lei şi am avut experienţa că n-a 
venit nimeni. Când s-a făcut şi s-a dat posibilitatea să vină cu împrumutul şi în euro, a 
venit o bancă austriacă şi una românească şi câştigul de 1 milion de euro, în cifre 
absolute, în sensul că  banca românească a oferit un credit mai scump cu un milion de 
euro. Astea sunt documente, nu sunt poveşti. Drept urmare, pentru cetăţenii Craiovei, 
pentru consiliul Local, pentru bugetul municipiului Craiova a fost câştigat un milion de 
euro. Toate aceste explicaţii şi date pe care le dau, nu le dau în ideea de a spune că 
acea bancă  pierde bani. Nici pe departe. Face cu noi o afacere, este evident. De aceea, 
orice cetăţean din România care a fost la bancă şi a împrumutat bani, cu siguranţă şi-a 
dat seama că banca respectivă de pe urma lui câştigă bani. Nici pe departe nu mă 
duceam acolo cu ideea să le explic craiovenilor că, de fapt, noi câştigăm şi banca 
pierde. Un contract făcut între părţi, are dublu scop: să câştige ambele părţi. În 
momentul de faţă  orice negociere în plus este lipsită de orice explicaţie, pentru că ele 
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au fost, pentru o perioadă lungă de timp, de un an de zile facem negocieri cu ei, iar 
rezultatul negocierilor pentru bancă este mult mai exigent decât prevederile Ordonanţei 
50. Un prim aspect.  Un al doilea aspect: am spus că noi, Consiliul Local câştigăm bani 
la buget, nu că pierde banca austriacă. Am şi dat explicaţia de unde vin banii aceia. Nu 
de la banca austriacă ci de la o altă bancă cu care negociem derularea în România a 
acestor bani. Acestea sunt explicaţiile. Este evident că orice portiţă am avea şi ar trebui 
să o exploatăm. Este în regulă ceea ce spune dl. Boboc, că dacă mai este vreo portiţă, 
să o exploatăm. Am venit cu explicaţia şi data trecută şi acum, că aceste portiţe au fost 
exploatate înainte de a apărea această ordonanţă şi rezultatul a fost unul extraordinar de 
bun, iar în momentul de faţă, spun acest lucru pentru că este o chestie de istorie, 
contractul a fost deja aprobat. Noi doar acceptăm schimbarea denumirii firmei 
respective, pentru că atunci când se va semna contractul, va fi cu altă denumire, de fapt 
va fi un cuvânt în plus faţă de ceea ce am hotărât noi prin contract. Acesta este singurul 
lucru pe care îl dezbatem acum. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.   Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.334/2010, în sensul înlocuirii denumirii băncii HYPO 
INVESTMENTBANK AG, cu denumirea HYPO NOE Gruppe Bank AG.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia 
Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii şi HYPO NOE Gruppe 
Bank AG vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.348/2010 referitoare la aprobarea Studiului de 

Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

în judeţul Dolj” 
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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.348/2010 prin completare cu un nou articol, care va avea următorul 
conţinut: 

            „Cota de cofinanţare a proiectului „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” va fi asigurată de Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în cuantum de 1,82 % din valoarea totală a 
investiţiei aferentă municipiului Craiova, exprimată în preţuri curente fără TVA, 
respectiv 694,48 mii euro (calculată la cursul InforEuro valabil din luna de 
aprobare a proiectului)”. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul        
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

 

      Dl.  Preşedinte: 
      Înainte de a închide lucrările şedinţei de azi, acum am aflat, propunem un alt 
moment de reculegere pentru un alt cetăţean de onoare al municipiului nostru, dl. 
Profesor Marin Beşteliu. 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 15.11.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Niuri Radu Valenţiu Ţui Nicoleta Miulescu 
 
 

 

 

 

 

 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


