
 

PROCES  -  VERBAL 

incheiat cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Calafat din data de 18.06.2021 
 

La sedinta participa un numar de 15 consilieri locali care au fost convocati prin Dispozitia 

nr.281/18.06.2021  

a Primarului municipiului Calafat.   
Conform convocarii ordinea de zi a sedintei extraordinare este urmatoarea :  

1.-Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului finantat integral sau partial 

din venituri proprii pe anul 2020; initiator, primar Mituletu Dorel; 
2.-Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2021 

datorate bugetului local al municipiului Calafat; initiator, primar Mituletu Dorel; initiator, primar Mituletu 

Dorel; 
3.-Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului: ”Strategia de dezvoltare durabila a municipiului 

Calafat 2021-2027” si “Portofoliul de proiecte, anexa nr. 1”; initiator, primar Mituletu Dorel;  

4.-Proiect de hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind functionalitatea unui spatiu; initiator, 

primar Mituletu Dorel; 
5.-Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unor terenuri 

aflate in intravilanul municipiului Calafat pentru realizarea unui parc fotovoltaic; initiator, primar Mituletu 

Dorel; 
6.-Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unor terenuri aflate in intravilanul municipiului 

Calafat pentru realizarea unui parc fotovoltaic; initiator, primar Mituletu Dorel; 

7.-Proiect de hotarare privind inchirierea unui teren situat in municipiul Calafat, str. 1 Mai, nr. 1 H, 

judetul Dolj; initiator, primar Mituletu Dorel; 
8.-Proiect de hotarare privind alipirea unor terenuri; initiator, primar Mituletu Dorel; 

9.-Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu comercial situat in municipiul Calafat, str.Traian, 

bl. I parter, judetul Dolj; initiator, primar Mituletu Dorel; 
10.-Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de repartizare in vederea inchirierii locuintelor 

din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand municipiului Calafat, precum si aprobarea 

Regulamentului privind repartizarea locuintelor respective; initiator, primar Mituletu Dorel;  
11.-Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii a doua puncte de control (taxare) pentru 

autovehiculele din categoria trafic greu; initiator, primar Mituletu Dorel;  

12.-Proiect de hotarare pentru aprobarea infiintarii Targului Saptamanal in municipiul Calafat, judetul 

Dolj; initiator, primar Mituletu Dorel;   
13.-Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Calafat 

domnului Voinea Stelian; initiator, primar Mituletu Dorel;  

14.-Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Calafat 
domnului Pop Alexandru; initiator, primar Mituletu Dorel;  

15.-Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 97/29.12.2020, a Consiliului Local al 

municipiului Calafat privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
municipiului Calafat; initiator, primar Mituletu Dorel;   

16.-Proiect de hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri; initiator, 

primar Mituletu Dorel; 

17.-Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala 
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECODOLJ” pentru participarea la lucrarile Adunarii Generale 

Ordinare a Asociatilor; initiator, primar Mituletu Dorel; 

18.-Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala 
a Actionarilor la Compania de Apa “Oltenia” S.A. pentru participarea la lucrarile Adunarii Generale Ordinare 

a Actionarilor din data de 06.07.2021; initiator, primar Mituletu Dorel; 

19.-Diverse: Raport cu privire la oportunitatea realizarii Strategiei Integrate de dezvolare urbana si 

obtinerea unui aviz de principiu privind realizarea acestui proiect.  
D-na secretar general in urma verificarii prezentei consilierilor locali la sedinta constata cvorumul 

indeplinit sedinta fiind statutara. Invita presedintele de sedinta si primarul sa ia loc la prezidiu. Solicita 

aprobarea continutului procesului verbal al sedintei consiliului local din luna mai 2021. 
          D-l Ciobanu Lucian arata ca in procesul verbal al sedintei din data de 27.05.2021, d-na Ionita Stoicescu 

Raluca a spus ca are in atributiunile de serviciu si se ocupa de proiectele din fonduri europene nerambursabile. 

          D-na Ionita Stoicescu Raluca arata ca acum se ocupa de fondurile europene, insa o perioada a avut ca 
atributiuni de serviciu monitorizarea serviciilor publice.  



          D-l Ciobanu Lucian arata ca d-l primar cand a propus angajarea a 4 zilieri, acesta nu a reprezentat un 

amendament. Se supune la vot continutul procesului verbal al sedintei din 27.05.2021, cu aceste mentiuni, 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  
           D-l presedinte de sedinta propune modificarea ordinii de zi in sensul ca punctul nr. 14 sa devina 

punctul nr. 1, iar numaratoarea sa se modifice corespunzator, in aceiasi ordine.  Isi cere scuze pentru 

incidentul creat la sedinta anterioara. Ordinea de zi aprobata este urmatoarea :  

1.-Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Calafat 
domnului Pop Alexandru; initiator, primar Mituletu Dorel;  

2.-Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului finantat integral sau partial 

din venituri proprii pe anul 2020; initiator, primar Mituletu Dorel; 
3.-Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2021 

datorate bugetului local al municipiului Calafat; initiator, primar Mituletu Dorel; initiator, primar Mituletu 

Dorel; 
4.-Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului: ”Strategia de dezvoltare durabila a municipiului 

Calafat 2021-2027” si “Portofoliul de proiecte, anexa nr. 1”; initiator, primar Mituletu Dorel;  

5.-Proiect de hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind functionalitatea unui spatiu; initiator, 

primar Mituletu Dorel; 
6.-Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unor terenuri 

aflate in intravilanul municipiului Calafat pentru realizarea unui parc fotovoltaic; initiator, primar Mituletu 

Dorel; 
7.-Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unor terenuri aflate in intravilanul municipiului 

Calafat pentru realizarea unui parc fotovoltaic; initiator, primar Mituletu Dorel; 

8.-Proiect de hotarare privind inchirierea unui teren situat in municipiul Calafat, str. 1 Mai, nr. 1 H, 

judetul Dolj; initiator, primar Mituletu Dorel; 
9.-Proiect de hotarare privind alipirea unor terenuri; initiator, primar Mituletu Dorel; 

10.-Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu comercial situat in municipiul Calafat, 

str.Traian, bl. I parter, judetul Dolj; initiator, primar Mituletu Dorel; 
11.-Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de repartizare in vederea inchirierii locuintelor 

din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand municipiului Calafat, precum si aprobarea 

Regulamentului privind repartizarea locuintelor respective; initiator, primar Mituletu Dorel;  
12.-Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii a doua puncte de control (taxare) pentru 

autovehiculele din categoria trafic greu; initiator, primar Mituletu Dorel;  

13.-Proiect de hotarare pentru aprobarea infiintarii Targului Saptamanal in municipiul Calafat, judetul 

Dolj; initiator, primar Mituletu Dorel;   
14.-Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Calafat 

domnului Voinea Stelian; initiator, primar Mituletu Dorel;  

15.-Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 97/29.12.2020, a Consiliului Local al 
municipiului Calafat privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 

municipiului Calafat; initiator, primar Mituletu Dorel;   

16.-Proiect de hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri; initiator, 
primar Mituletu Dorel; 

17.-Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECODOLJ” pentru participarea la lucrarile Adunarii Generale 

Ordinare a Asociatilor; initiator, primar Mituletu Dorel; 
18.-Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala 

a Actionarilor la Compania de Apa “Oltenia” S.A. pentru participarea la lucrarile Adunarii Generale Ordinare 

a Actionarilor din data de 06.07.2021; initiator, primar Mituletu Dorel; 
19.-Diverse: Raport cu privire la oportunitatea realizarii Strategiei Integrate de dezvolare urbana si 

obtinerea unui aviz de principiu privind realizarea acestui proiect.  

           Punctul 1. Se da citire proiectului de hotarare de catre presedintele de sedinta, care apoi invita 

consilierii locali sa ia cuvantul. Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile. 
           D-l primar tine sa ii multumeasca d-l Pop Alexandru pentru activitatea desfasurata ca profesor de 

educatie fizica, acesta a devenit un model demn de urmat de catre elevii pe care i-a educat. Si el a fost elev 

al d-lui Pop Alexandru. D-l profesor a modelat caracterele tinerilor, care au obtinut rezultate extraordinare in 
concursurile nationale si internationale la care au participat. De asemenea a scris carti de specialitate in 

domeniul sportului. A vazut la Sala Polivalenta din Craiova ca este prezent pe un panou de onoare, pentru 

rezultatele deosebite obtinute in sport.  Vom lua masuri sa infiintam si noi un astfel de panou de onoare 



pentru a face cunoscute si a evidentia personalitatile din Calafat care au avut rezultate deosebite in diverse 

domenii de activitate.  

 D-l Pop Alexandru multumeste consiliului local si d-lui primar pentru aceasta initiativa, de a-i 
conferii titlul de cetatean de onoare al municipiului Calafat, pentru rezultatele sportive obtinute cu tinerii, la 

competitiile sportive nationale si internationale. Acum 2 tineri participa la o competitie in Croatia si in 

Mongolia. De exceptie este tanarul Solca Adrian care detine titlul de campion european la judo. In luna 

septembrie a.c, acesta va participa la campionatul european din Portugalia. Tinerii trebuie incurajati sa 
practice sportul si trebuie sa le creem conditii. Solca Adrian este primul roman care a fost admis la facultate 

din Tokio-Japonia datorita rezultatelor sportive. Acum Cluibul Sportiv isi desfasoara activitate intr-o locatie 

din Calafat. Daca ii da Dumnezeu sanatate va continua activitatea de antrenare a tinerior sportivi. Roaga 
consiliul local sa decida in hotararile pe care le va lua, nu politic ci numai spre binele comunitatii. 

 D-l presedinte de sedinta multumeste d-lui Pop Alexandru pentru tot ce a facut pentru sport in 

municipiul Calafat. Se supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu 15 voturi pentru (unanimitate). 
A fost adoptata hotararea nr. 62 a consiliului local.  

            Punctul 2. D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care solicita consilierilor 

locali sa ia cuvantul Comisiile de specialitate ale consiliului local dau avize favorabile. 

D-l Draghici Radu Dan tine sa explice ce inseamna excedent bugetar, respectiv diferenta dintre 
veniturile prognozate si cheltuielile efectuate intr-un an, in cazul de fata anul 2020, deci aceste sume nu au 

fost cheltuite in anul 2020.  Se supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu 15 voturi pentru. S-a 

adoptat hotararea nr. 63 a consiliului local.  
Punctul 3. Presedintele de sedinta prezinta proiectul de hotarare, dupa care invita consilierii locali sa 

ia cuvantul. Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile.  

D-l Draghici Radu Dan felicita executivul pentru acesta initiativa. Dupa adoptarea hotararii acesta ar 

trebui sa fie facuta publica pentru a lua cunostinta toti contribuabili.  
D-l Ciobanu Lucian intreaba, cei care au platit deja aceste accesorii, vor mai beneficia de anulari.  

D-na secretar general raspunde ca cei care au achitat impozitele si taxele locali, precum si accesoriile 

nu vor mai beneficia de aceate anulari.  Supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. A fost adoptata hotarea consiliului local nr. 64. 

Punctul 4. Dupa prezentarea proiectului de hotarare, d-l presedinte de sedinta da cuvantul consilierilor 

locali Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile.  
D-l Draghici Radu Dan informeaza ca grupul de consilieri locali PSD va vota acest proiect de hotarare. 

In Strategie a observat ca la pct 18 se face referire la PUG, cum acesta este pus pe ordinea de zi pentru 

prelungirea valabilitatii, ce rost mai are sa fie prevazut in Strategie.  

D-na Ionita Soiecescu Raluca arata ca atunci cand s-au distribut materialele de sedinta, nu era rezolvata 
aceasta problema.  

D-l Draghici Radu Dan  arata ca la pct 22 din Strategie apare construirea unui Aqua parc, iar la pct 24, 

construirea unui parc industrial in suprafata de 20 ha, unde se vor construi acestea.  
D-l primar arata ca s-a prevazut construirea unui Aqua parc si a unui parc industrial deoarece este 

posibil sa apara  o axa de finantare si atunci putem implementa si aceste proiecte. Locatiile se vor stabili 

ulterior.    
D-l Draghici Radu Dan  la pct 40 din Strategie este mentionata reabilitarea si modernizarea biblioteci 

si reabilitarea cladirii. 

D-l primar arata ca se va reabilita cladirea Casei de Cultura unde functioneaza biblioteca.  

D-l Draghici Radu Dan in Strategie se vorbeste de achizitionarea de aparatura pentru spitalul 
Municipal Calafat in valoare de 1 mil euro. Sa se inlocuiasca acest punct cu achizitionare RMN si CT. 

D-na Ionita Stoicescu Raluca arata ca daca existau cereri de la Spital se treceau aceste aparate 

medicale. Spitalul Municipal Calafat poate face o cerere scrisa prin care sa le solicite.  
D-l Draghici Radu Dan considera ca ar trebui infiintata in Calafat o zona libera.  

D-na Ionita Stoicescu Raluca arata ca se poate discuta despre acest lucru dupa ce apar Ghidurile de 

finantare. O parte din portofoliul propus au fost preluate din vechea strategie de dezvoltare. Se supune la vot 

proiectul de hotarare care este aprobat cu unanimitate de voturi. S-a adoptat hotararea nr. 65 a consiliului 
local. 

Punctul 5. D-l presedinte de sedinta lectureaza proiectul de hotarare, dupa care soplicita consilierilor 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local dau avize favorabile. Nu sunt inscrieri la 
cuvant. Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi. S-a adoptat hotararea 

consiliului local nr. 66. 

Punctul 6. Se prezinta proiectul de hotarare. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize 
favorabile.  



D-l Draghici Radu Dan arata ca isi pastreaza punctul de vedere avut in sedinta anterioara. Sa pastram 

suprafata de teren de 16 ha, existenta in T 111, P 855, iar celelalte suprafete de 24 ha sa fie concesionate 

pentru infiintarea parcului fotovoltatic.  A vazut pe Internet ca Primaria Tg. Jiu pentru concesionarea a 50 ha 
incaseaza o redeventa de 50.000 euro/anual. Sa majoram si noi redeventa pana la acest nivel, oricum la 

licitatie se vor prezenta mai multi ofertanti.  

D-l Ciobanu Lucian informeaza ca in anul 2018, a venit in consiliul local cu initiativa construirii unei 

centrale geotemice, pentru care se puneau la dispozitie 5 ha teren. Ar trebui sa dam terenuri gratuit la tineri 
pentru a-si construi locuinte.  Face un amendament sa punem la dispozitie pentru construirea parcului 

fortovoltaic suprafata de 15 ha 

D-l Nicola Catalin Florin considera ca trebuie sa aprobam Studiul de oportunitate pentru concesionare, 
apoi aprobam o suprafata mai mica, fie impartim aceste suprafete in mai multe loturi.  

D-l primar multumeste d-lui Nicola Catalin Florin. Suprafata propusa spre concesionare nu a produs 

nimic timp de 30 de ani. Centrala geotermica propusa de d-l Ciobanu Lucian, necesita efectuarea unui foraj 
la adancimea de peste 2 km, numai forajul costa 5 mil euro. Putem lasa suprafata de 5 ha pentru forajul la 

mare adancime. Terenurile pentru tinerii casatoriti se da  in intravilanul localitatii, unde exista utilitati. 

Consiliul local va hotari daca se va retine o suprafata de teren din cele propuse si este de acord si cu acesta 

varianta.  
D-l Draghici Radu Dan este de acord cu studiul de oportunitate, numai pentru suprafata de 24 ha, iar 

16 ha situate in T.110, P 855 sa ramana pentru parcul industrial. Cu acest amendament, proiectul de hotarare 

a fost aprobat cu 12 voturi pentru si 3 abtineri (consilierii locali Ciobanu Lucian, Ciobanu Radu, Mihut Dan 
Costinel). A fost adoptata hotararea nr. 67 a consiliului local.  

Punctul 7. Se prezinta proiectului de hotarare, apoi se da cuvantul consilierilor locali. Comisiile de 

specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile.  

D-na secretar general propune ca in comisiile de evaluare a ofertelor sa fie nominalizati consilierii 
locali care au fiost nominalizati la licitatiile aprobate in sedinta din 27.05.2021, respectiv consilierii locali 

Nicola Catalin Florin, Draghici Radu Dan, iar ca rezerve consilierii locali Ivantu Dumitru si Dumitru 

Mugurel.  
D-l Nicola Catalin Florin formuleaza un amendament pretul de pornire al redeventei pentru 

concesionarea suprafetei de 24 ha, precizata la punctul anterior de catre d-l Graghici Radu Dan, sa fie 900 

euro/mp/an.  Cu acest amendament proiectul de hotarare a fost aprobat cu  12 voturi pentru si 3 abtineri 
(consilieri locali Ciobanu Lucian, Ciobanu Radu, Mihut Dan Costinel). S-a adoptat hotararea consiliului local 

nr. 68.  

Punctul 8. Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii locali sa ia 

cuvantul. Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile.  
D-na secretar general propune aceiasi consilieri locali care sa faca parte din comisia de licitatie, 

respectiv consilierii locali Nicola Catalin Florin, Draghici Radu Dan, iar ca rezerve consilierii locali Ivantu 

Dumitru si Dumitru Mugurel.  
D-l Nicola Catalin Florin doreste sa propuna un amendament: pretul de pornire al licitatiei sa fie 0,5 

euro/mp/luna. In urma exprimarii votului proiectul de hotarare, cu amendamentele formulate, a fost aprobat 

cu  14 voturi pentru si o abtineri (consilier local Ciobanu Lucian). S-a adoptat hotararea consiliului local nr. 
69. 

Punctul 9. Dupa prezentarea proiectului de hotarare, d-l presedinte de sedinta da cuvantul consilierilor 

locali Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile. Nu sunt inscrieri la cuvant. Se 

supune la vot  proiectul de hotarare propus de initiator, rezultand unanimitate de voturi pentru. A fost adoptata 
hotararea nr. 70 a consiliului local. 

Punctul 10. D-l presedinte de sedinta lectureaza proiectul de hotarare, dupa care solicita consilierilor 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local dau avize favorabile. 
D-na Colcea Adriana Madalina propune un amendament: pretul de pornire a licitatiei sa fie de 1 

euro/mp/luna 

D-l Ionescu Gratiel Dominic, considera ca amandamentul propus de d-na Colcea Adraina Madalina este 

corect, trebuie sa facem diferenta intre un teren la care pretul de pornire a licitatiei fost votat ca fiind de 0,5 
euro/mp/luna, iar la spatiul comercial acesta trebuie sa fie mai mare, respectiv 1 euro/mp/luna.  

D-l Ciobanu Radu considera ca trebuie sa incurajam investitorii oferindu-le spatii la preturi mici.  

D-l Draghici Radu Dan arata ca nu intelege, de ce suprafata pe schita estec de 53 mp, iar in proiectul de 
hotarare este de 61 mp.  

D-l Mitoiu Cristian informeaza ca s-a terecut suprafata construita de 61 mp. Se supune la vot proiectul de 

hotarare care este aprobat cu 12 voturi pentru si 3 abtineri ( consilierii locali Ciobanu Lucian, Ciobanu Radu, 
Mihut Dan Costinel ). S-a adoptat hotararea consiliului local nr.71. 



Punctul 11. Se prezinta proiectului de hotarare, de catre presedintele de sedinta, care apoi da cuvantul 

consilierilor locali. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile. 

D-na secretar general solicita consilierilor locali sa faca propuneri pentru comisia repartizare in vederea 
inchirierii locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand municipiului Calafat. 

D-l Rusu Viorel propune ca membru in comisie pe d-na Seuleanu Monica; 

D-l Ciobanu Radu propune ca membru in comisie pe d-l Ciobanu Lucian; 

D-l Pirjol Ion propune ca membru in comisie pe d-l Rusu Viorel. Nu se mai formuleaza alte propuneri. 
Supuse la vot aceste propuneri sunt aprobate cu unanimirtate de voturi. Proiectul de hotarare este aprobat, de 

asemenea cu unanimitate de voturi. A fost adoptata hotararea nr. 72 consiliului local.  

Punctul 12. Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii locali sa 
ia cuvantul. Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile. 

D-l Nicola Catalin Florin propune un amendament sa se infiinteze un singur punct de control in satul 

Ciupercenii Vechi si sa fie sutiti de aceasta taxa de trafic greu, cetatenii care au autovehiculele inregistrate la 
Primaria municipiului Calafat.  

D-l Ciobanu Radui Propune ca si societatile care au sediul in Calafat sa fie scutite de taxa pentru trafic 

greu.  

D-l Ionescu Gratiel Dominic arata ca in proiectul de hotarare s-a strecurat o greseala. Se vorbeste de 
autovehicule   

cu gabarite diferite, pe cand in raport aceste gabarite descriu modulele care trebuie construite pentru punctele de 

control. Calafetenii care circula cu autovehicule de trafic greu trebuie scutiti de taxa. Nu este de acord cu acest 
proiect de hotarare. Putem monitoriza traficul greu prin camere video, daca se infiinteaza cele 2 puncte de control 

sunt necesari cel putin 3 angajati la fiecare punct de control.  

D-l Badoi Costica informeaza ca in proiectul de hotarare s-a mentionat gresit gabaritul autovehiculelor 

pentru trafic greu se va radia acea mentiune.  
D-l primar arata ca in trecut consilierii locali isi aduc aminte cand s-a infiintat initial punctul de control.  

Atunci se incasa circa 1 mil euro/an, iar acum abia se incasaza 200 mii euro. Sa lasam prieteniile la o parte daca 

dorim sa incasam bani la bugetul local. 
D-l Ionescu Gratiel Dominic arata ca se incasa suma de 1 mil euro cand orasul era tranzitat de TIR-uri 

care mergeau la vechea Vama.  

D-l primar arata ca in ultimul timp se incasa suma de 48 mil ROL/luna. 
D-na Lalescu Merodona  considera ca ar trebui sa instalam restrictii de viteza la aceste puncte de control.  

D-l primar arata ca se vor instala atenuatoare de viteza. 

D-l Ciobanu Lucian considera ca primarul exagereaza nu se incasau 1 mil euro, ci undeva la 500 mii euro. 

Suma de 48 mil ROL se incasa in afara de cei care aveau abonament. Sa aduca viceprimar si sa mai angajeze un 
consilier personal sa-l invete administratie.  

D-l primar arata ca este adevarat ca pe mandatul de primar al d-lui Ciobanu Lucian nu s-au incasat bani 

la bugetul local. Unde este modulul si bariera de la fostul post de control, acestea trebuiau predate pe baza de 
proces verbal. Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui Ionescu Gratiel Dominic, rezultand 

0 voturi pentru. Supus la vot proiectuol de hotarare cu amendamentul d-lui Nicola Catalin Florin au rezultat 6 

voturi pentru si 9 abtineri (consilierii locali Ciobanu Lucian, Ciobanu Radu, Mihut Dan Costinel, Draghici Radu 
Dan, Colcea Adriana Madalina, Lalescu Merodona, Ionescu Gratiel Dominic, Petre Petrica, Usurelu George 

Liviu),  Nu s-a adoptat hotararea consiliului local. 

Punctul 13. Dupa prezentarea proiectului de hotarare, d-l presedinte  de sedinta da cuvantul consilierilor 

locali Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile.  
D-l Ciobanu Lucian propune un amendament: Targul Saptamanal sa aiba in vedere Studiul de fezabilitate  

intocmit pentru promenada comerciala, efectuat pe timpul mandatului sau de primar.  

D-l primar arata ca acel proiect nu are sursa de finantare Se poate vota infiintarea Targului Saptamanal, 
care nu are nici o legatura cu ceea ce sustine d-l Ciobanu Lucian. Dupa exprimarea votului proiectul de hotarare, 

in forma initiata de executiv a fost aprobat cu 12 voturi pentru si 3 abtineri ( consilierii locali Ciobanu Lucian, 

Ciobanu Radu, Mihut Dan Costinel). A fost adoptata hotararea  nr. 73 a consiliului local.  

Punctul 14. D-l presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare. Avizele comisiilor de specialitate ale 
consiliului local sunt favorabile. 

D-l Ciobanu Radu arata ca nu stie care este procedura, se poate adopta hotararea in lipsa celui propus.  

D-l primar informeaza ca nu este obligatorie prezenta in sala a d-lui Voinea Stelian, insa a fost invitat. 
Este posibil sa aiba o problema medicala, datorita varstei.  A depus CV si toate documentele care i-au fost 

solicitate. D-l Voinea Stelian a avut o activitate prodigioasa in domeniul sanatatii in municipiul Calafat.  Supus 

la vot proiectul de hotarare,  este aprobat cu unanimitate de voturi. S-a adoptat hotararea nr. 74 a consiliului 
local.    



Punctul 15 Se prezinta proiectul de hotarare de catre presedintele de sedinta. Comisiile de specialitate ale 

consiliului local dau avize favorabile. 

D-l Ciobanu Lucian arata ca in sedinta consiliului local cand s-a votat prelungirea valabilitatii PUG el a 
propus  o prelungire de 1 an, insa nu au votat propunerea lui.   

D-l primar informeaza ca PUG este spre finalizare, s-au obtinut majoritatea avizelor si urmeaza sa intre 

in sedinta Consiliului Judetean Dolj, pentru aprobare. In urma exprimarii votului, proiectul de hotarare a fost 

adoptat cu unanimitate de voturi. A fost adoptata hotararea nr. 75 a consiliului local. 
Punctul 16 Dupa prezentarea proiectului de hotarare, d-l presedinte de sedinta invita consilierii locali sa 

ia cuvantul. Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile. Nu sunt inscrieri la cuvant 

din partea consilierilor locali. Dupa exprimarea votului, proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (15 voturi pentru). S-a adoptart hotararea nr. 76 a consiliului local. 

Punctul 17 Se prezinta proiectul de hotarare de catre presedintele de sedinta. Comisiile de specialitate ale 

consiliului local dau avize favorabile. La invitatia presedintelui de sedinta, consilierii locali nu doresc sa ia 
cuvantul. Supus la vot proiectul de hotarare este adoptat cu unanimitate de voturi. A fost adoptata hotararea 

consiliului local nr. 77. 

Punctul 18 D-l presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, dupa care solicita consilierilor locali 

sa ia cuvantul. Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt favorabile. Nefiind solicitari de luari 
de cuvant se trece la votarea proiectului de hotarare, rezultand unanimitate de voturi pentru. S-a adoptat hotararea 

nr. 78 a consiliului local. 

Punctul 19 D-na Ionita Stoicescu Raluca informeaza plenul ca a intocmit acest raport pentru a fi pus in 
discutia consilierilor locali, a da un aviz de principiu si a afla opinia acestora daca proiectul se poate realiza sau 

nu se poate realiza. 

D-l Petre Petrica a observat ca aceasta Strategie este la punctul Diverse. 

D-l Mihut Dan Costinel intreaba daca acest proiect de poate realiza.  
D-na Ionita Stoicescu Raluca arata ca initial trebuie aprobata Strategia, apoi se va trece la proiectele 

propriu-zise mentionate in Strategie, functie de axele de finantare care vor fi deschise in Programul national si 

urmeaza a fi implementate. Trebuie corelat PUG cu planul de mobilitate urbana pentru a putea accesa fonduri 
europene.  

D-l Draghici Radu Dan intreaba daca este aceiasi Strategie ca cea votata astazi in consiliul local. Ce 

inseamna Strategie Integrata.  
D-na Ionita Stoicescu Raluca arata ca este o altfel de Strategie si de aceea le-a solicitat parerea in vederea 

initierii unui proiect de hotarare.  

D-l Petre Petrica arata ca filmarile de la sedinta ordinara din luna mai 2021 au fost cenzurate. Intreaba 

daca aceasta cenzurare s-a facut din ordinul primarului sau ca asa a vrut ce care efectueaza filmarile.  
D-l primar arata ca va fi sincer. A adoptat strategia fostului primar Ciobanu Lucian. 

D-l presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei extraordinare a consiliului local.  

    
Presedinte de sedinta,        Secretar general,  

Florica Viorel           Colina Maria   

Intocmit,  
      Badoi Costica  

 
 
 
 
 

 


