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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 18.02.2015 

 
 
 
        Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Cherciu, dl. Sas).  
Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, 
şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Cilibiu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 2391/17.02.2015, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 18.02.2015, ora 10.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării 
evenimentului Selecţia Naţională Eurovision 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului 
Craiova, ca urmare a demisiei dnei.Cristina Mariana Calangiu. 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Craiova. 
 
 
 Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

 
1.Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local 

al Municipiului Craiova, cu Societatea Română de Televiziune, în vederea 
organizării evenimentului Selecţia Naţională Eurovision 2015. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării 
evenimentului Selecţia Naţională Eurovision 2015, în data de 08.03.2015, în 
incinta Sălii Polivalente din municipiul Craiova. 

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova a 
sumei de 550.000 lei, necesară pentru susţinerea şi organizarea evenimentului 
prevăzut la art.1. 

Art.3. Se aprobă contractul de asociere între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu Societatea Română de Televiziune, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar şi Societatea 
Română de Televiziune 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 încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului 

Craiova, ca urmare a demisiei dnei.Cristina Mariana Calangiu. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Încetează mandatul de Viceprimar al Municipiului Craiova al dnei.Cristina 

Mariana Calangiu, ca urmare a demisiei şi se declară vacant locul deţinut de 
aceasta. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2012 referitoare la desemnarea 
dnei.Cristina Mariana Calangiu în funcţia de Viceprimar al Municipiului Craiova. 

Art.3. 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 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Calangiu).  
 
 
3.Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Craiova. 

Dl. Vasile: 
      În primul rând vreau s-o felicit pe d-na primar datorită faptului că deciziile dânsei din 
ultimul timp sunt în asentimentul nostru şi al cetăţenilor care au votat pe 16 noiembrie în 
sensul de a nu promova în funcţii cheie ale oraşului nostru membri PSD.  
 În ceea ce priveşte propunerea pentru funcţia de viceprimar, am înţeles din presă 
că va fi o propunere în persoana d-lui Daşoveanu, al cărui profesionalism sau experienţă 
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în administraţie nu le contest, însă trebuie să ne aplecăm cu mai multă atenţie cu toţii 
datorită faptului că dl. consilier ştim că a beneficiat de acea zisă lege a traseismului şi s-
ar putea ca mandatul dânsului de consilier să fie pus sub semnul întrebării. Dacă doriţi, 
într-adevăr, pentru acest post un independent, eu îl propun pe dl. Ionel Pană. Vă 
mulţumesc frumos. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Având în vedere faptul că există un consilier care în ultima perioadă a fost foarte 
apropiat de problemele din primărie, şi ne-am consultat în permanenţă în anumite 
probleme destul de dificile, a preluat în mod voluntar  şi comisia care are o sarcină foarte 
grea, de a verifica şi de a găsi soluţii la SC Termo, având în vedere profesionalismul şi 
faptul că  poziţia, chiar dacă este incertă, cum zicea colegul nostru, Marian Vasile, dar 
este totuşi, oarecum neutră, îl propun pe dl. Daşoveanu Dan să ocupe funcţia de 
viceprimar. 
 Dl. Preşedinte: 
 Cei doi acceptă propunerile? Poate dl. Pană sau dl. Daşoveanu nu vor să fie 
candidaţi. 
 Dl. Pană: 
 Eu le mulţumesc colegilor pentru gestul pe care l-au făcut. Bineînţeles că n-aş 
putea să refuz o asemenea propunere, este o onoare ca să poţi să candidezi, este o onoare 
mai ales că este o competiţie cu prietenul meu, dl. dan Daşoveanu, aşa că nu este nicio 
problemă în această chestiune. Este adevărat că este o surpriză pentru mine şi mulţumesc 
colegilor pentru acest gest. Mulţumesc mult. 
 Dl. Preşedinte: 
 Felicitări grupului consilierilor independenţi, cel mai puternic grup din această 
legislatură, cu cele mai multe propuneri. 
 Modalitatea de vot este următoarea: din cei doi candidaţi aflaţi pe buletinul de vot, 
unul va fi tăiat, în speţă cel care consideraţi că nu trebuie să ocupe funcţia de viceprimar, 
iar cel care consideraţi că trebuie să ocupe funcţia de viceprimar  va fi lăsat pe buletinul 
de vot. Celelelte buletine de vot pe care nu este tăiat niciun candidat sau sunt tăiaţi 
amândoi, vor fi declarate nule. 
 S-a supus la vot prin vot secret, în ordine alfabetică. După exercitarea procedurii 
de vot şi numărarea buletinelor, s-a dat citire procesului verbal de validare. 
 D-ra Predescu: 
 Comisia de validare a încheiat numărătoarea voturilor. Din totalul de 27 membri ai 
consiliului local,  2 sunt lipsă, ca atare 2 buletine de vot au fost anulate. Din totalul de 25 
de voturi valabil exprimate, rezultatul este următorul: dl. Daşoveanu Dan – 21 voturi 
pentru, dl. Pană Ionel – 3 voturi pentru, 1 buletin de vot este nul pentru că nu a fost 
exprimată nicio opţiune. În total 25 voturi exprimate în şedinţa de consiliu. Întrucât a 
întrunit mai mult de jumătate din membrii consiliului, este declarat viceprimar al 
municipiului Craiova dl. Daşoveanu Dan. 
 Dl. director Mischianu: 
 O chestiune prealabilă. Daţi-mi voie să citesc dispoziţiile art. 32 alin. 1 din 
regulamentul de organizare şi  funcţionare. Jurământul depus în condiţiile legii şi art. 22 
din regulament, rămân valabile şi pentru noua calitate de viceprimar. 
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Art.1. Se alege dl. Dan Daşoveanu în funcţia de viceprimar al Municipiului Craiova. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 D-na Primar: 
 Vă mulţumesc foarte mult celor care sunteţi prezenţi la această şedinţă de îndată, o 
şedinţă foarte importantă, o dată pentru că a trebuit să aprobăm parteneriatul cu 
Televiziunea Română pentru Eurovision. După cum ştiţi şi dvs. finala selecţiei naţionale 
a Eurovisionului de anul acesta se desfăşoară la Craiova. Eu zic că este o bilă albă pentru 
noi în plus, având în vedere  că în ultimii doi ani cam toate evenimentele mari ale 
României, dacă nu s-au desfăşurat în capitală, s-au desfăşurat în Craiova, ceea ce pe noi 
nu poate decât să ne bucure şi vreau să vă mulţumesc pentru votul pe care l-aţi acordat 
astăzi şi, de asemenea, aş vrea să-i mulţumesc foarte mult d-nei viceprimar Cristina 
Calangiu pentru colaborarea pe care am avut-o până acum. Îmi pare rău că nu am putut 
să-i schimb decizia despre care ştiam de aproximativ un an. A venit însă un moment în 
care a reuşit să fie convingătoare că vrea mai mult să-şi urmeze propria carieră decât să 
îndeplinească această funcţie de viceprimar. De altfel, pentru cei care se întreabă de ce 
consilierii PSD nu au candidat pentru această funcţie, majoritatea au spus acelaşi lucru, 
cariera pe care o  desfăşoară deja, nu le permite ca să intre în această competiţie pentru 
postul de viceprimar, dar, oricum, vreau să le mulţumesc şi lor foarte mult pentru 
colaborarea pe care am avut-o până acum.   Eu cred că nu trebuie să vorbim despre 
traseişti, în niciun caz  nu poate să vorbească un partid care s-a înfiinţat socialist, care a 
devenit popular şi acum înţeleg că a devenit liberal. Adică haideţi să fim mai atenţi 
atunci când folosim astfel de termeni. Eu am ţinut de fiecare dată să colaborez cu 
oamenii care au experienţă, de la care  pot să învăţ ceva, cu care pot să mă sprijin pentru 
a face ceva bun pentru acest oraş unde am primit un mandat de patru ani să fiu primar. 
Nu a contat culoarea politică a niciunui consilier care a vrut să colaboreze cu mine pentru 
dezvoltarea proiectelor municipalităţii şi îmi pare foarte bine că dl. Daşoveanu încă de la 
începututl mandatului a fost alături de administraţie şi a votat toate proiectele importante 
până la urmă pentru dezvoltarea oraşului. Eu sunt absolut convinsă că va face faţă cu brio 
în această funcţie de viceprimar, mai ales că este un an greu, şi nu mă refer la faptul că 
este un an preelectoral ci mă refer la faptul că toate proiectele mari ale municipalităţii vor 
fi închise anul acesta. Este nevoie de o persoană care să aibă rezistenţă la stres, care să 
poată să muncească timp şi de 12 ore dacă este cazul, pentru primărie, cum s-a întâmplat 
cu această echipă de conducere şi până acum şi eu sunt absolut convinsă că în viitorul 
foarte apropiat cetăţenii vor aprecia calităţile pe care le are dl. Dan Daşoveanu. Vă 
mulţumesc încă o dată foarte mult pentru încrederea pe care i-aţi acordat-o.  
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       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 18.02.2015. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR, 
        Mihai CILIBIU Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


