
 

PROCES  -  VERBAL 
 

incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Calafat din data de 30.06.2021 

 

La sedinta participa un numar de 15 consilieri locali care au fost convocati prin Dispozitia 
nr.306/30.06.2021  

a Primarului municipiului Calafat.   

Conform convocarii ordinea de zi a sedintei extraordinare este urmatoarea :  
1.-Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2021; initiator, primar Mituletu 

Dorel; 

2.-Proiect de hotarare privind modificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii 

pe anul 2021; initiator, primar Mituletu Dorel; initiator, primar Mituletu Dorel; 
3.-Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta; initiator, primar Mituletu Dorel;  

4.-Interpelari si diverse. 

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. Informeaza 

ca executivul a solicitat introducerea pe ordinea de zi a inca 4 proiecte de hotarari si anume : 1.-Proiect 

de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 73/18.06.2021, privind aprobarea infiintarii Targului 
Saptamanal in municipiul Calafat, judetul Dolj; 2.-Proiect de hotarare privind scutirea de la plata taxei de 

trafic greu pentru autovehiculele si utilajele cu masa mai mare de 3,50 to inregistrate la biroul taxe si 

impozite din cadrul Primariei municipiului Calafat; 3.-Proiect de hotarare privind modificarea bugetului 

local pe anul 2021; 4.-Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 35/29.04.2021 
privind organigrama aparatului de specialitate al primarului, cabinetul primarului, Serviciului Public 

Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor Calafat;  

D- primar informeaza ca ne aflam intr-o situatie inedita. Ieri a luat avizele de legalitate de la 
Prefectura judetului Dolj ale hotararilor adoptate in sedinta din 29.04.2021 si a constatat ca pentru 2 

hotarari s-a constatat ca sunt partial sunt nelegale. De aceea a introdus pe ordinea de zi ultimele  2 puncte 

pentru a se conforma cerintelor solicitate de Prefectura Dolj. De asemena a venit cu initiativa expusa in 
sedinta extraordinara din 16.08.2021, de scutire de la taxa de trafic greu pentru persoanele si societatile 

care au domiciliul sau sediul in municipiul Calafat, iar o initiativa priveste modificarea programului dupa 

care va functiona Targul Saptamanal. Considera ca este necesar sa se modifice bugetul local conform 

cerintelor impuse de Prefectura Dolj.  
D-l Nicola Catalin Florin arata ca Prefectura Dolj ar fi trebuit sa dateze referatul pe care l-a inaintat 

catre Primaria Calafat, asa ca poate invoca ca la emis la o data anterioara. 

D-na secretar general informeaza ca referatul in cauza a fost inregistrat la Primaria municipiului 
Calafat la data cand a fost comunicat. 

D-l presedinte de sedinta declara deschise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local si supune la 

vot aprobarea ordinii de zi cu cele 4 materiale suplimentare care a fost mentionate. Ordinea de zi este 

aprobata cu 14 voturi pentru si o abtinere (consilier local Ciobanu Lucian). 
D-l Mihut Dan Costinel informeaza ca el si d-l Ciobanu Radu se vor abtine de la votul pentru 

adoptarea bugetului local si a organigramei, deoarece se considera in conflict de interese, avand rude 

angajate in Primaria municipiului Calafat.  Ordinea de zi aprobata este urmatoarea :  
1.-Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2021; initiator, primar Mituletu 

Dorel; 

2.-Proiect de hotarare privind modificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii 
pe anul 2021; initiator, primar Mituletu Dorel; initiator, primar Mituletu Dorel; 

3.-Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta; initiator, primar Mituletu Dorel;  

4.-Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 73/18.06.2021, privind aprobarea infiintarii 

Targului Saptamanal in municipiul Calafat, judetul Dolj; initiator, primar Mituletu Dorel;  
5.-Proiect de hotarare privind scutirea de la plata taxei de trafic greu pentru autovehiculele si 

utilajele cu masa mai mare de 3,50 to inregistrate la biroul taxe si impozite din cadrul Primariei 

municipiului Calafat; initiator, primar Mituletu Dorel;  
 6.-Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2021; initiator, primar Mituletu 

Dorel;  

7.-Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 35/29.04.2021 privind 
organigrama aparatului de specialitate al primarului, cabinetul primarului, Serviciului Public Comunitar 

Local pentru Evidenta Persoanelor Calafat; initiator, primar Mituletu Dorel;  



8.-Interpelari si diverse. 
           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. Nu 

sunt luari de cuvant.  

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu 15 voturi pentru (unanimitate). A fost adoptata 
hotararea nr. 79 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. Supus 
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 nr. 80 a consiliului local.  

Punctul 3. 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 

solicitari de luari de cuvant.  

Se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu unanimitate de voturi. S-a adoptat hotararea 

nr. 81 a consiliului local. 
Punctul 4. 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 13 voturi pentru si 2 abtineri 
(consilierii locali Ciobanu Lucian, Ciobanu Radu). A fost adoptata hotararea consiliului local nr. 81. 

Punctul 5.Se prezinta proiectul de hotarare. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat 

avize favorabile.  

D-l Ionescu Garatiel Dominic propune un amendament sa fie scutite de taxa pentru trafic greu 
autovehiculele si utilajele cu mare peste 7,50 to, deoarece oricum cele cu masa peste 3,50 tone nu erau 

supuse taxei pentru trafic greu. Cu acest amendament, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi 

pentru (unanimtate). A fost adoptata hotararea nr. 82 a consiliului local.  
Punctul 6. 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 Draghici Radu Dan  arata ca grupul de consilieri PSD din consiliul local vor vota acest proiect 
de hotarare, deoarece nu vor sa se intample ce s-a intamplat pe mandatul fostului primar cand s-au blocat 

salariile pentru angajati Primariei Calafat timp de 3 luni. A observat ca s-au scos de la investitii obiectivele 

privind adapostul pentru cainii fara stapan, achizitionarea de defribilatoare pentru Spitalul Municipal 

Calafat si construirea acoperisului pentru Scoala Gimnaziala „Constantin Gerota”, trebuie tinut cont de 
acestea ca sa fie reintroduse ca investitii cu ocazia rectificarii bugetului local pe semestrul II al acestui an.  

D-l primar arata ca hotararea a fost data partial nelegala deoarece s-au alocat sume de la sectiunea 

functionare catre setiunea dezvoltare. In urma exprimarii votului proiectul de hotarare,  a fost aprobat cu  
12 voturi pentru si 3 abtineri (consilier local Ciobanu Lucian, Ciobanu Radu, Mihut Dan Costinel). S-a 

adoptat hotararea consiliului local nr. 83. 

Punctul 7. 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 6 voturi pentru si 9 abtineri 

(consilierii locali Draghici Radu Dan, Colcea Madalina Adriana, Ionescu Gratiel Dominic, Petre Petrica, 

Lalescu Merodona, Usurelu George Liviu, Ciobanu Lucian, Ciobanu Radu, Mihut Dan Costinel). Nu a 
fost adoptata hotararea consiliului local. 

Punctul 8. D-l presedinte de sedinta da cuvantul consilierilor locali la Diverse. Nu sunt solicitari 

de luari de cuvant din partea consilierilor locali.  
D-l presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local.  

    

Presedinte de sedinta,        Secretar general,  

Florica Viorel           Colina Maria   
Intocmit,  

      Badoi Costica  

 
 
 
 

 


