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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 06.08.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 20, 1 post este vacant, 4 consilieri absenţi motivat:  dl. 
Marinescu, dl. Pană, dl. Manda, dl. Ştefănescu 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 Albăstroiu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 4657/31.07.2013, 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 06.08.2013, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului 
Craiova, pe anului 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) terenurilor situate în 
municipiul Craiova, str.G-ral N.Măgereanu, nr.16, respectiv nr.17.  

7. Proiect de hotărâre privind  preluarea bunurilor aparţinând domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova din administrarea Serviciului Public de Evidenţă a 
Persoanelor Craiova. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică a contractului 
de delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare şi tratamente 
fitosanitare , în municipiul Craiova. 
 
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2013 referitoare la aprobarea asocierii 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, a proiectului de promovare şi dezvoltare a activităţii sportive de 
performanţă în municipiul Craiova; 
 
 

Punctul 4 a fost retras de pe ordinea de zi. Vă supun la vot ordinea de zi în bloc. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

 
 

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) terenurilor situate în 
municipiul Craiova, str.G-ral N.Măgereanu, nr.16, respectiv nr.17.  

6. Proiect de hotărâre privind  preluarea bunurilor aparţinând domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova din administrarea Serviciului Public de Evidenţă a 
Persoanelor Craiova. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică a contractului 
de delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare şi tratamente 
fitosanitare, în municipiul Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.397/2013 referitoare la aprobarea asocierii 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, a proiectului de promovare şi dezvoltare a activităţii sportive de 
performanţă în municipiul Craiova; 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

 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 2013, după cum urmează: 
a) venituri în sumă de 586.926,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 587.380,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2013. 

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 unanimitate de 
voturi. 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

 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 S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.173/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 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 aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

 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 2013, după cum urmează: 
 total venituri – 713.881,00 mii lei; 
 total cheltuieli  - 742.410,00 mii lei, 
    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2013. 

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 unanimitate de 
voturi. 

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ordonatorilor terţiari de 
credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013. 

 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 ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, conform  anexei  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.109/2013. 

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 unanimitate de 
voturi. 

 
 

5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) terenurilor situate în 
municipiul Craiova, str.G-ral N.Măgereanu, nr.16, respectiv nr.17.  

 Dl. Cherciu: 
 Cu acest punct constat încă o dată că executivul primăriei recidivează în a crea 
condiţii, zic eu, preferenţiale pentru anumiţi cetăţeni. Am avut acelaşi punct de vedere 
când a fost introdus intempestiv pe ordinea de zi un proiect legat de achiziţionarea unui 
teren în Balta Craioviţei. Nu a ştiut nimeni, am luat cunoştinţă cu o zi, două înainte.  
Astăzi asistăm, zic eu, al un record mondial. Practic, cererea prin care respectivul 
proprietar îşi face cunoscută intenţia de a vinde terenul este depusă pe data de 
30.07.2013. Pe data de 31.07.2013, deci la mai puţin de 24 ore, ordinea de zi a acestei 
şedinţe extraordinare include şi acest punct, în condiţiile în care, ştim cu toţii, sunt de 
ordinul zecilor  astfel de oferte pe care cetăţenii care au fost  împroprietăriţi în zone în 
care nu se poate construi, au făcut ofertă de vânzare către primărie. Pe întreb care este 
urgenţa, care este criteriul pe care din aceste zeci de cereri a fost selectată una, într-un 
termen, repet, mai scurt de 24 de ore. Dacă vom crea această posibilitate a arbitrariului, a 
bunului plac, deschidem poarta traficului de influenţă, a şpăgilor şi nu vreau să merg mai 
departe cu raţionamentul. Încă o dată, mi se pare o sfidare la adresa întregului consiliu 
local să vii cu astfel de propunere, repet, în mai puţin de 24 de ore. Nu vreau să am gura 
pocită, însă, din păcate nu este d-na primar, dar sunt convins că i se va aduce la 
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cunoştinţă, să nu uităm că în ultimele două mandate, din nefericire pentru Craiova, a 
venit Gaia şi a luat fie funcţionari, fie persoane alese. În ritmul ăsta mi-e teamă că nici 
acest mandat  nu va fi ferit de Gaia care va veni şi va ridica funcţionari care înţeleg să-şi 
facă în modul ăsta treaba.  Mulţumesc. Voi vota împotrivă. Încă o dată, nu cunosc cine 
este cetăţeanul, puţin mă interesează, dar atâta vreme cât nu se stabilesc nişte criterii 
clare şi nu vom servi cetăţenii Craiovei în acelaşi mod, eu nu voi fi de acord cu acest 
mod de lucru. 
 D-na viceprimar Calangiu: 
 Îmi pare rău de tonul şi până la urmă, nivelul, la care putem să ajungem cu 
discuţiile într-un cadru care, speram eu, este elevat. Tot ceea ce pot să vă spun este că 
astfel de cereri sunt depuse şi le avem oarecum înregistrate şi le spunem că nu este 
oportun sau este oportun.  Cererea a depus-o prima oară în urmă cu un an şi ceva. Nu 
este singurul teren pe care am fi dorit să-l achiziţionăm în Brazdă pentru că este un 
cartier care a fost în renovare, în reabilitare pe tot ce înseamnă infrastructură anul acesta. 
În perioada în care s-au făcut acele lucrări, am bătut la pas toată Brazda şi am identificat 
nu două, ci mai multe terenuri. Nu toată lumea este dispusă să vândă, sunt foarte mulţi 
care doresc să schimbe. Ori pentru asta trebuie să găsim noi soluţii să facem acele 
schimburi, astfel încât dânşii să le accepte. Nu are nicio legătură cu bunul plac, nu are 
nicio legătură cu şpaga, nu are nicio legătură cu  Gaia, are legătură cu terminarea 
infrastructurii într-un cartier în care, între blocuri unde este  distanţă de 10-20 m, cetăţeni 
au obţinut în urma unor revendicări, terenurile, drepturile lor, bineînţeles aceste terenuri 
prelungindu-se sub blocuri unde  nu au putut să le primească, terenuri pe care noi nu le 
putem amenaja pentru că nu sunt proprietatea noastră şi este ilegal să le amenajăm, sunt 
sub formă de gropi, oamenilor nu le dăm nici măcar autorizaţia de a le împrejmui că nu 
avem voie, ele de fapt funcţionează ca nişte parcări pentru care absolut toţi cetăţenii din 
zonă sunt extrem de nemulţumiţi. Acesta a fost criteriul şi acestea au fost raţiunile pentru 
care, într-adevăr, purtându-se nişte discuţii cu persoana respectivă, s-a ajuns la concluzia 
că dânsul vrea să vândă, nici eu nu cunosc persoana, şi am fost rugaţi pentru că cealaltă 
cerere fiind din 2011 o dată, din 2012-  o dată, din 2013, să refacă această cerere pentru 
că acum noi am considerat că este oportun să facem această achiziţie pentru parcări, 
pentru terenuri de joacă. Nu facem ca cei care au legătură cu Gaia, să facem parcarea şi 
pe urmă să nu dăm banii oamenilor, să-i trimitem noi înşine să se ducă prin instanţă, să 
ne dea în judecată, să plătim până şi banii pentru perioada de nefolosinţă a terenului. Îmi 
pare rău că aţi tras aceste concluzii în ceea ce priveşte nişte reguli şi un regulament, aveţi 
dreptul şi chiar vă sfătuiesc, consider că este realmente o idee care ne poate duce la un 
climat de discuţii mai colegial şi plin de respect, cu siguranţă puteţi să-l iniţiaţi, voi fi 
alături de dvs. să îl punem în discuţie şi să tragem împreună nişte concluzii care să fie 
benefice şi să ne putem privi în ochi cu mai mult respect. 
 Dl. Cherciu: 
 Nu ştiu de unde aţi dedus că am coborât nivelul limbajului undeva la neelevat, însă 
să ştiţi că oricum pledoaria dvs. nu m-a convins  că un siplu cetăţean astăzi se prezintă la 
un ghişeu al primăriei Craiova, depuse o cerere şi a doua zi se petrece un miracol încât 
apare pe ordinea de zi. Pe de altă parte, sunt convins că aveţi o majoritate care nu are 
nevoie de argumente şi va vota corespunzător.    
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 Dl. Cilibiu: 
 Chiar şi ieri, mergând pe străzile oraşului, să ştiţi că m-am mai confruntat cu 
această problemă, tot în cartierul Brazda lui Novac  în zona bl. G8. De asemenea, o 
parcare ad hoc  amenajată pe domeniul public, dar revenind la punctul nostru de pe 
ordinea de zi, vreau să vă spun că merg de la prezumţia de intenţii curate, deci prezumţia 
de nevinovăţie a executivului. Sper ca această iniţiativă să fie pusă în aplicare şi în alte 
situaţii similare pentru a dezvolta aspectul urbanistic al oraşului nostru şi infrastructura în 
ceea ce priveşte parcările şi locurile de joacă. Sunt de părere că este o iniţiativă bine 
venită care are susţinerea mea cu menţiunea că sper ca această iniţiativă să meargă mai 
departe şi la alte asemenea situaţii. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 496 mp. din acte 

şi 490 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.General Nicolae 
Magereanu, nr.16 (fostă str.Brazda lui Novac, nr.129), intabulat în Cartea 
Funciară nr.58871 UAT Craiova, cu nr. cadastral 22445, în vederea realizării unei 
parcări, identificat conform anexei  nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 75 mp. din acte şi 
73 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.General Nicolae 
Magereanu, nr.17 (fostă str.Brazda lui Novac, nr.131), intabulat în Cartea 
Funciară nr.58872 UAT Craiova, cu nr. cadastral 22446, în vederea realizării unei 
parcări, identificat conform anexei  nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Preţul de pornire pentru achiziţia terenurilor identificate la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre , se stabileşte pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate al terenurilor identificate la 
art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către 
Nuţă Nicolae, proprietarul terenurilor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a terenurilor identificate la art.1 şi 2 şi să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi 
îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi Nuţă Nicolae vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   
hotărâri. 

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



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 06.08.2013                                                         7                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

6. Proiect de hotărâre privind  preluarea bunurilor aparţinând domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova din administrarea Serviciului Public 
de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

 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 bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al 

municipiului Craiova din administrarea  Serviciului Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor Craiova, identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Preluarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se va face în baza 
procesului-verbal întocmit de comisia de inventariere, care va fi stabilită prin 
Dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova, în termen de 30 de zile, de la 
adoptarea prezentei hotărâri.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.260/2008 şi nr.328/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Patrimoniu 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 atribuirii prin licitaţie publică a 
contractului de delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare şi tratamente fitosanitare, în municipiul Craiova. 

 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 atribuirea prin procedura licitaţie publică a contractului de delegare 

pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare 
în municipiul Craiova. 

Art.2. Se aprobă componenţa Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea  
contractului de delegare a activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii  activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie,  
deratizare şi tratamente fitosanitare, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2013 referitoare la aprobarea asocierii 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, a proiectului de promovare şi 
dezvoltare a activităţii sportive de performanţă în municipiul Craiova; 

 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 contractului de asociere nr.40/2013 având ca obiect 

finanţarea şi realizarea în comun a proiectului de promovare şi dezvoltare a 
activităţii sportive de performanţă în municipiul Craiova, în sensul schimbării 
datelor de identificare ale părţii contractante  S.C. Blue Lions Capital S.A., cu 
S.C. CLUB SPORTIV U CRAIOVA, cu sediul social în municipiul Craiova, str. 
Ştirbei Vodă, nr.30, clădirea Malmo, Biroul 4, Etaj 3, CUI 31918212/26.06.2013 
şi numărul de ordine în Registrul Comerţul  J16/1196/24.07.2013. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.40/2013. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, Clubul Sportiv „Universitatea” din 
Craiova şi S.C. CLUB SPORTIV U CRAIOVA vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 
1 abţinere (Cherciu).  
  
                                                                                                                                                                                                                                      
       Dl. Preşedinte:                                                                                                         
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 06.08.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Gheorghe Albăstroiu Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
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