
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT               

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea organizării Referendumului local în vederea consultării 

cetăţenilor din municipiului Craiova privind realizarea noilor obiective nucleare 
de la Kozlodui, Bulgaria 

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

24.09.2015; 
   Având în vedere raportul nr.139196/2015 întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul 

Local, Evidenţă Documente şi Arhivă prin care se propune aprobarea organizării 
Referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din municipiului Craiova privind 
realizarea noilor obiective nucleare de la Kozlodui, Bulgaria; 

    În conformitate cu prevederile art.2 alin.2, art.13, art.14 şi art.61 din Legea 
nr.3/2000 privind privind organizarea şi desfăşurarea referendumului; 

    În temeiul art. 36, alin.9, art.45, alin.1, art.61, alin. 2 şi art.115, alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din 

municipiului Craiova cu privire la realizarea noilor obiective nucleare de la 
Kozlodui, Bulgaria. 

Art.2. Cu ocazia referendumului local, cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau 
NU la întrebarea: „Sunteţi de acord cu realizarea noilor obiective de la 
Kozlodui, Bulgaria, datorită cărora municipiul Craiova intră în zona de risc 
nuclear?”. 

Art.3. Se aprobă stabilirea zilei de duminică, 15 noiembrie 2015, ca dată de desfăşurare a 
referendumului local prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Sumele necesare desfăşurării referendumului local vor fi alocate din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Direcţia Economico-Financiară vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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RAPORT 
privind  organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din 

municipiul Craiova cu privire la realizarea noilor obiective nucleare de la 
Kozlodui, Bulgaria 

 
 

Legea nr.3/2000, lege speciala, privind organizarea si desfasurarea referendumului, 
statueaza, in art.2 alin.2 ca poate fi organizat referendum local asupra unor probleme de 
interes deosebit pentru unitati administrativ teritoriale, doar in conditiile prevazute in 
aceasta, care sunt de stricta interpretare. 

Astfel, referendumul local reglementat in capitolul III, art.13 si art.14, prevede ca 
acesta poate fi organizat de unitatile administrativ teritoriale, asta insemnand ca atat 
comunele, orasele, municipiul, dar si judetul, pot organiza un referendum. 

In conformitate cu dispozitiile art.14, initiativa pentru organizarea referendumului 
local poate avea Primarul, Presedintele Consiliului Judetean sau o treime (1/3) din 
numarul consilierilor locali, respectiv judeteni. 

La nivelul municipiului Craiova Grupul de Actiune Civica a organizat o campanie de 
strangere de semnaturi prin care un nr. de 15428 cetateni si-au manifestat dorinta de 
sprijinire a initiativei proiectului de hotarare avand ca obiect referendumul local. 

Actiunea astfel realizata constituie oportunitatea initierii prezentului proiect de 
hotarare avand ca obiect organizarea in municipiul Craiova a unui referendum local. 

In conformitate cu art.61 din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea 
referendumului cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea referendumului local se 
suporta din bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in care este organizat 
referendumul. 

Astfel se impune ca din bugetul local sa fie asigurata contravaloarea cheltuielilor 
pentru organizarea referendumului. 

In raport de cele mentionate, propunem adoptarea unui proiect de hotarare care sa aiba 
ca obiect: 
- organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din municipiul 

Craiova cu privire la realizarea noilor obiective nucleare de la Kozlodui, Bulgaria. 
 -  cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU la întrebarea: „ Sunteti de 

acord cu realizarea noilor obiective nucleare de la Kozlodui(Bulgaria) 
datorita carora municipiul Craiova intra in zona de risc nuclear” 



-  stabilirea zilei de duminică, 15 noiembrie 2015, ca dată de desfăşurare a 
referendumului local referitor la consultarea cetăţenilor din municipiului Craiova 
cu privire la realizarea noilor obiective nucleare de la Kozlodui, Bulgaria. 

 - sumele necesare desfăşurării referendumului local vor fi alocate din bugetul de venituri 
şi cheltuieli al municipiului Craiova. 
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