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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.07.2013 

 
 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 26 
consilieri, pentru că un loc este vacant,  sunt prezenţi 21, 2 consilieri sunt absenţi 
motivat: dl. Badea şi dl. Ştefănescu şi 3 consilieri întârzie: Cilibiu, Cherciu, 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 Voicu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 4247/01.07.2013, Primarul Municipiului Craiova,  în temeiul 
art.39 alin.2 şi alin.4 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 04.07.2013, ora 10.00  în 
Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Craiova. 
2. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova, în vederea realizării proiectului de promovare 
şi dezvoltare a activităţii sportive de performaţă, în municipiul Craiova. 

3. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană de 
Sport şi Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului 
„Centrul de recuperare Lunca”, situat în bd.Ştirbei Vodă, nr.122. 

 
     Vă propun votarea în bloc a ordinei de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 
de voturi.  
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1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului 
Craiova. 

     Dl. Preşedinte: 
 Vă rog să faceţi propuneri pentru funcţia de viceprimar.  
 Dl. Sas: 
 Din partea grupului de consilieri UNPR îl propunem pe dl. Genoiu Mihail. 
 Dl. Preşedinte: 
 Dacă nu mai sunt alte propuneri, consemnăm pe buletinul de vot candidatura şi 
vă înmânăm buletinele în ordine alfabetică pentru a putea vota prin vot secret la 
cabină. 
     S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului preşedintele comisiei de 
validare a prezentat rezultatul votului. 
     D-ra Predescu: 
 Cu privire la rezultatul votului, consiliul local are 27 de membri, dar un loc este 
vacant, ca atare sunt 26 de locuri şi 26 de persoane care pot să-şi exprime votul 
valabil astăzi. Din cei 26 consilieri, 5 consilieri sunt absenţi, iar persoana care a fost 
propusă, în mod public şi-a exprimat abţinerea de la vot. În aceste condiţii, 5 voturi 
au fost anulate pentru că sunt lipsă, o persoană s-a abţinut şi au fost exprimate, 
conform verificărilor efectuate de către comisie, 20 de voturi pentru, condiţie în care 
comisia constată că votul pentru a fost în mod legal realizat şi propune votarea 
proiectului de hotărâre  în sensul numirii d-lui Genoiu Mihail ca viceprimar al 
municipiului Craiova.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre privind alegerea în funcţia de viceprimar a 
d-lui Genoiu Mihail. Cine este pentru? 
Art.1. Se alege în funcţia de viceprimar al Municipiului Craiova dl. GENOIU 

MIHAIL. 
Art.2. 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. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în vederea realizării proiectului 
de promovare şi dezvoltare a activităţii sportive de performaţă, în 
municipiul Craiova. 

 Dl. Pană: 
 Este unul din subiectele despre care de mult se vorbeşte în municipiul Craiova. 
Sper ca odată ce s-a supus votului în consiliul local, să putem într-adevăr ca în 
calitate de asociaţi în acest contract, să ne aducem aportul astfel încât Universitatea 
Craiova sau ce a fost odată Universitatea Craiova să reînvie şi să putem să avem 
acelaşi brand, aceeaşi imagine. desigur, pe această temă au fost şi sunt încă multe 
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discuţii. Poate că şi eu la ora actuală sunt încă în dilemă în sensul că mi-aş fi dorit şi 
îmi doresc şi este amendamentul meu pe care îl fac ca prin această asociere să existe 
posibilitatea ca o mare parte sau majoritatea celor ce doresc să fie acţionari la o 
asemenea hotărâre a noastră, să poată să participe. Vă spun că dacă baza va fi mai 
mare, vom încerca şi trebuie măcar noi din Craiova, să putem să dăm tonul pentru că 
- fac o paranteză, în ultimii 23 de ani fotbalul din România nu prea mai există. 
Aseară mă uitam şi m-am uitat serile acestea, la fotbal, pentru că este Campionatul 
Mondial pentru tinerii sub 20 de ani.  Din păcate România  nu participă. Ştiu că 
atunci când Craiova exista în fotbalul românesc, era pionul de bază pe care se 
sprijinea chiar echipa naţionalei. Îmi doresc şi de aceea, până la urmă, sunt de acord 
cu această acţiune, ca în fotbalul românesc şi Craiova să dea semnalul să putem să 
scăpăm de putregaiul care există în forbalul românesc. Dacă va fi o acţiune curată, 
dacă vom reuşi să ne impunem printr-un fotbal de calitate şi, mai ales, dacă vom 
avea gânduri bune, sunt convins şi doresc ca Universitatea Craiova, ca municipiul 
Craiova să fie cel care să poată să dea semnalul că fotbalul românesc poate să 
reînvie odată cu reînvierea Universităţii Craiova.  
 D-na Secretar: 
 Supunem la vot proiectul în forma modificată pe care am adaptat-o cu 
mandatarea firmei în vederea afilierii. 
 Dl. Preşedinte: 
 Cu precizările făcute de d-na secretar, supun la vot proiectul de hotărâre în 
ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, Clubul Sportiv „Universitatea” din Craiova şi S.C. 
Blue Lions Capital S.A., în vederea finanţării şi realizării în comun, de către 
părţile contractante, a proiectului de promovare şi dezvoltare a activităţii 
sportive de performanţă în municipiul Craiova, conform contractului de 
asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează asociatul S.C. Blue Lions Capital S.A. să efectueze  
demersurile, în vederea afilierii şi înscrierii echipei de fotbal în Liga a II-a, 
pe locul aprobat pentru municipiul Craiova, prin Hotărârea Adunării 
Generale a Federaţiei Române de Fotbal, din data de 14.05.2012. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv 
„Universitatea” din Craiova şi S.C. Blue Lions Capital S.A. 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 preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană 
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de Sport şi Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului 
„Centrul de recuperare Lunca”, situat în bd.Ştirbei Vodă, nr.122. 

     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 preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului denumit Centrul de 
recuperare „Lunca”, situat în municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr.122, cu 
număr de inventar MF 101655, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Predarea – primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe 
bază de proces – verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea 
Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I.      

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se m odifică în mod corespunzător Hotărârea  
 Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 

inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova.  

  Art.4.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

                Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Dolj 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, 04.07.2013. Vă 
mulţumesc pentru participare.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Dorel Voicu      Nicoleta Miulescu 

  
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 

 


