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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.02.2013 

 
 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 22, 1 consilier absent motivat: dl. Toader şi 4 consilieri 
întârzie: dl. Cherciu, dl. Pană, d-ra Predescu, dl. Ştefănescu.  Potrivit regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi 
îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-rei consilier Popescu pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     D-na Preşedintă: 
     Astăzi este 14 Februarie, ziua îndrăgostiţilor sau Valentine's day, varianta 
occidentală. Există şi varianta românească, Dragobetele, care se sărbătoreşte pe 24 
februarie, zi foarte îndrăgită de adolescenţi, şi nu numai, şi în acest context aş vrea 
să vă adresez câteva cuvinte: 
     Îmi doresc ca această zi să fie un elogiu adus sentimentelor. Să nu uităm că tot 
ceea ce înseamnă împlinire profesională, experienţă personală, relaţii de familie,  
relaţii de cuplu, relaţii interpersonale, toate acestea au la bază un sentiment. Orice 
gând, orice faptă, acţiune de-a noastră, este animată de un sentiment.  Sentimentul 
este catalizatorul vieţii şi cel care face diferenţa între a exista şi a trăi. Vă urez să fiţi 
iubiţi. 
    Prin dispoziţia nr. 820/08.02.2013, 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 14.02.2013, ora 10.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 

 
 
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea contractării unui 
împrumut bancar pentru finanţarea unei lucrări de investiţii publice de interes 
local. 
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2. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor 
„Marin Sorescu”, în perioada 25-27 februarie 2013. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului încheiat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Sport Club Municipal 
Craiova, Regia Autonomă de Administrare  a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj, în vederea 
organizării evenimentului „All Star Game” - Baschet Masculin, în municipiul 
Craiova, 18 martie 2013                                            
 

      Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, aşa cum v-am prezenta-to. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

 
  
  

 
 

1. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea contractării unui 
împrumut bancar pentru finanţarea unei lucrări de investiţii publice de 
interes local. 

     D-na Secretar: 
     O singură precizare. Va rămâne decât forma cu finanţare ram bursare internă, 
deci nu cu varianta externă.  
     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 contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 

32.283.000 lei, cu o maturitate de 10 ani. 
Art.2.  Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, 

se face pentru realizarea investiţiei publice de interes local, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Din bugetul local al municipiului Craiova se asigură integral plata: 
1. serviciului anual al datoriei publice locale; 
2. oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţii de 

interes local; 
3. alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile prevăzute la art.1 din 

prezenta hotărâre. 
Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 

principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Craiova următoarele date: 

1. Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
modificări şi/sau completări ale acesteia; 

2. valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 
3. gradul de îndatorare a municipiului Craiova; 
4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie 

şi a perioadei de rambursare a finaţării rambursabile; 
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5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 
rambursabile; 

6. plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  
(2) Datele prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui 

trimestru  pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul 

Municipiului Craiova. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului 

Craiova, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Craiova şi 
Prefectului Judeţului Dolj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în 
Monitorul Oficial al Municipiului Craiova, precum şi pe pagina de internet 
www.primariacraiova.ro. 

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

4. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor 
„Marin Sorescu”, în perioada 25-27 februarie 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 desfăşurarea în municipiul Craiova a celei de-a XIII-a ediţii a 

Zilelor “Marin Sorescu”,  în perioada 25 – 27 februarie 2013. 
Art.2. Se aprobă suportarea cheltuielilor de organizare de la bugetul local, conform 

notei estimative de cheltuieli, care reprezintă anexă la prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt 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 aprobarea parteneriatului încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Sport 
Club Municipal Craiova, Regia Autonomă de Administrare  a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Direcţia Judeţeană de 
Sport şi Tineret Dolj, în vederea organizării evenimentului „All Star 
Game” - Baschet Masculin, în municipiul Craiova, 18 martie 2013. 

     D-na Secretar: 
     Un singur comentariu, dacă ne permiteţi, nu s-a desfăşurat comisia juridică. 
Acest parteneriat îmbracă forma contractului de asociere prevăzut potzrivit Legii 
215/2001 întrucât el este deja negociat, acordul de parteneriat v-a fost deja 
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comunicat, deci este un contract de asociere. Consiliul local va adopta această 
asociere în forma prevăzută în acordul pe care l-aţi avut ataşat.  
     Dl. Socoteanu: 
     O singură precizare, comisia juridică s-a ţinut.  
     D-na Secretar: 
     La data la care s-a ţinut era acordul deja comunicat şi nu am putut să vă mai 
anunţăm.  
     D-ra Preşedintă: 
     Supun la vot poriectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Sport Club Municipal Craiova, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, Direcţia 
Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj, în vederea organizării evenimentului „All 
Star Game” – Baschet Masculin, în municipiul Craiova, 18 martie 2013, 
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. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt, Sport Club 
Municipal Craiova,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova  şi Direcţia Judeţeană de 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. 

  
  

                                                                                                                                                                                                                                     
       D-ra Preşedintă:                                                                                                         
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 14.02.2013. Vă 
mulţumesc pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Laura Nicoleta Popescu Nicoleta Miulescu 

  
 
 
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 

 


