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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.01.2015 
 

 
 
        Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 21, 6 consilieri sunt absenţi (dl. Vasile, dl. Cherciu, dl. 
Marinescu, d-ra Predescu, dl. Ştefănescu, dl. Nicoli).  Potrivit regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte 
condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Badea pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
  Doresc la mulţi ani tuturor celor prezenţi. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, 
am să-i dau cuvântul d-lui consilier Radu Marin Traian pentru a transmite   un mesaj. 
 Dl. Radu: 
 Din partea Alianţei Asociaţiilor de  Revoluţionari din Oltenia, la comemorarea a 
25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989, se acordă o diplomă omagială în 
semn de deosebită consideraţiune şi aleasă  cinstire Consiliului Local şi Primăriei 
Craiova. Am să înmânez d-nei Primar diploma. 
 Dl. Preşedinte: 
 Prin dispoziţia nr. 23951/30.12.2014, 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 05.01.2015, ora 10.00  în Sala 
Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 

 
1.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

public al municipiului Craiova. 
 

 
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al municipiului Craiova. 
      Dl. Cilibiu: 

 Vreau să mulţumesc d-nei primar pentru receptivitatea de care a dat dovadă şi 
pentru faptul că în ultima zi lucrătoare a anului 2014, a luat decizia să ne întâlnim astăzi, 
această hotărâre având legătură directă şi  să spunem aşa, în interesul oraşului nostru, cu 
intabularea în Cartea Funciară a Parcului Nicolae Romanescu, şi implicit, cu 
obţinereaunui proiect sau finalizarea unui proiect foarte important pentru urbea noastră. 
Apreciez că se desfăşoară această şedinţă şi o asigur pe d-na primar şi pe toţi colegii de 
operativitate la instituţia pe care o conduc, astfel încât lucrurile să nu fie întârziate. Vă 
mulţumesc. 
 D-na Primar: 
 Vă mulţumesc şi eu că aţi venit într-un număr neaşteptat de mare , trebuie să 
recunosc, la această şedinţă de consiliu local care  a fost convocată de îndată, într-adevăr 
în ultima zi lucrătoare a anului trecut, asta pentru că mâine trebuie să depunem proiectul 
la Ministerul Dezvoltării şi nu mai aveam nici măcar o secundă de pierdut. Şi eu vreau 
să-i mulţumesc d-lui Cilibiu pentru că ne-a descurcat în această perioadă în acte care sunt 
nedescurcate de la 1900, dar fără de care nu am fi putut să depunem acest proiect care 
este foarte important. Parcul Nicolae Romanescu este bijuteria Craiovei  şi era păcat să se 
termine ciclul de finanţare 2007 – 2014 fără să depunem un proiect de reabilitare a 
parcului, cu atât mai mult cu cât din următorul ciclu  financiar 2014 – 2020 şi nu se mai 
regăsesc fonduri pentru reabilitarea parcurilor. Practic era ultima cursă în care puteam să 
ne  înscriem pentru a reabilita această bijuterie a Craiovei. Vă mulţumesc foarte mult şi 
sper ca pe viitor să nu mai fim nevoiţi să descurcăm actele în ultima secundă, dar a fost o 
cerere a celor de la Ministerul Dezvoltării şi, ca să fim foarte sinceri, nici nu ne-am 
închipuit că de la 1900 încoace nu au fost trecute în inventarul public astfel de locaţii. 
 Dl. director Mischianu: 
 Înainte de votul dvs., aş vrea să vă fac cunoscută precizarea care a fost adusă 
proiectului de hotărâre. La art. 1 a fost completat cu numărul de carte funciară care 
coincide cu numărul cadastral, iar în anexă a fost trecută pentru fiecare poziţie în parte 
suprafaţa. Astfel, la cabină poartă avem 10 mp., la chioşc belvedere 32 mp., chioşc 
muzică 62 mp şi împrejmuirea 168 m liniari. Cu această modificare v-aş propune să fie 
supusă la vot. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, prin completare cu bunurile construcţii situate pe terenul 
înscris in Cartea Funciară nr.214399, prevăzute în anexa 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.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată. 
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         Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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, 05.01.2015. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR, 
Pavel Badea Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


