
PROCES VERBAL 

Incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 28.10.2021. 

  

La sedinta participa un numar de 15 consilieri locali, convocati prin Dispozitia 
nr.780/22.10.2021 a Primarului municipiului Calafat. Conform convocarii ordinea de zi este 
urmatoarea: 

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

2.- Proiect de hotarare privind includerea in domeniul privat al municipiului Calafat a 
unor imobile – terenuri; initiator, primar, Mituletu Dorel; 

3.- Proiect de hotarare privind includerea in domeniul privat al municipiului Calafat a 
unor imobile- constructii; initiator, primar, Mituletu Dorel; 

4.- Proiect de hotarare privind darea in folosinta directa si gratuita a unui teren; initiator, 
primar, Mituletu Dorel; 

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea transferului unui mijlov fix din gestiunea 
Clubului Sportiv ,,Dunarea,, Calafat in gestiunea Primariei municipiului Calafat; initiator, 
primar, Mituletu Dorel; 

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unei lucrari cadastrale a unui imobil 
(teren + constructie ); initiator, primar, Mituletu Dorel; 

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind amplasare de 
mijloace de publicitate in municipiul Calafat; initiator, primar, Mituletu Dorel; 

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

9.- Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat reprezentantului municipiului 
Calafat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia pentru a participa 

la lucrarile sedintei adunarii generale a asociatilor din data de 15.11.2021 initiator, primar, Mituletu 
Dorel; 

10.- Proiect de hotarare privind solicitarea de numire a unor membrii in cadrul 
 Comisiei de evaluare a probei de interviu  pentru ocuparea functiilor de director si 

director adjunct din unitatile de invatamant din Municipiul Calafat; initiator, primar, Mituletu 
Dorel; 

 
11.- Alte interpelari si diverse (la acest punct nu se adopta hotarari). 
D-l Primar scoate dupa ordinea de zi punctul 1. 
D-na Secretar general al municipiului Calafat in urma verificarii prezentei la sedinta 

ordinara a Consiliului Local al Municipiului Calafat constata cvorumul indeplinit, sedinta fiind 
statutara. Invita presedintele de sedinta, domnul Nicola Catalin Florin sa preia conducerea 
sedintei. 

D-l presedinte de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi, care  a fost adoptata 
cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi este: 
1.- Proiect de hotarare privind includerea in domeniul privat al municipiului Calafat a 

unor imobile – terenuri; initiator, primar, Mituletu Dorel; 
2.- Proiect de hotarare privind includerea in domeniul privat al municipiului Calafat a 

unor imobile- constructii; initiator, primar, Mituletu Dorel; 
3.- Proiect de hotarare privind darea in folosinta directa si gratuita a unui teren; initiator, 

primar, Mituletu Dorel; 
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea transferului unui mijlov fix din gestiunea 

Clubului Sportiv ,,Dunarea,, Calafat in gestiunea Primariei municipiului Calafat; initiator, 
primar, Mituletu Dorel; 

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unei lucrari cadastrale a unui imobil 
(teren + constructie ); initiator, primar, Mituletu Dorel; 



6.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind amplasare de 
mijloace de publicitate in municipiul Calafat; initiator, primar, Mituletu Dorel; 

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

8.- Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat reprezentantului municipiului 
Calafat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia pentru a participa 

la lucrarile sedintei adunarii generale a asociatilor din data de 15.11.2021 initiator, primar, Mituletu 
Dorel; 

9.- Proiect de hotarare privind solicitarea de numire a unor membrii in cadrul 
 Comisiei de evaluare a probei de interviu  pentru ocuparea functiilor de director si 

director adjunct din unitatile de invatamant din Municipiul Calafat; initiator, primar, Mituletu 
Dorel; 

10.- Alte interpelari si diverse (la acest punct nu se adopta hotarari). 
 

  
Punctul 1 
D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile. Nu 
sunt inscrieri la cuvant. In uma exprimarii votului, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.  A fost adoptata hotararea nr.145 a consiliului local. 
 

Punctul 2 
Dupa prezentarea proiectului de hotarare,  presedinte de sedinta solicita luari de cuvant 

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

D-l Petre Petrica arata ca grupul P.S.D din consiliul local nu vor vota acest proiect de 
hotarare deoarece nu sunt bine prezentate imobilele- constructii care urmeaza sa fie incluse 
in domeniul privat al municipiul Calafat. Proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

Punctul 3 
D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile. In 
uma exprimarii votului, proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  A fost 
adoptata hotararea nr.146 a consiliului local. 

Punctul 4 
D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile. 
D-l Usurelu George Liviu arata ca grupul P.S.D nu voteaza deoarece autobuzul este 

vechi. 
D-l primar arata ca acest proiect de hotarare a mai fost prezentat in sedintele consiliului 

local si nu s-au aprobat.Autocarul este functional si trebuie sa deserveasca cetatenii din 
comunitate, avand in organigrama post de sofer. 

D-l Florica Viorel propune vanzarea autobuzului. 
D-l Mihut precizeaza ca investitia a fost facuta bine si sustine sa fie dat in folosinta 

intregii comunitati nu doar Clubului Sportiv Calafat.Autocarul a fost achizitionat in baza unui 
raport de audit. Proiectul de hotarare nu a fost adoptat. 

Punctul 5 
D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile. Nu 
sunt inscrieri la cuvant. In uma exprimarii votului, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.  A fost adoptata hotararea nr.147 a consiliului local. 

Punctul 6 
D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii 

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



D-l Usurelu George Liviu propune ca amplasarea sa se faca la o distanta mai 
mica,respectiv 5 m fata de zonele mentionate in regulamentul privind amplasarea mijloacelor 
de publicitate. 

D-l presedinte de sedinta intreaba daca exista reglementare legala privind mijloacele 
de publicitate 

D-l Mitoiu Cristian informeaza asupra prevederilor din procesul verbal de control 
semnat intre reprezentant Primaria municipiului Calafat si reprezentant Inspectoratul de stat in 
constructii cu privire la distantele de amplasare a mijloacelor de publicitate fata de monumente. 
Proiectul a fost supus la vot cu amendamentul domnului Usurelu George Liviu intrunit un 
numar de 7 voturi pentru si 8 abtineri( Ciobanu Lucian, Dumitru Mugurel, Florica Viorel, Mihut 
Dan Costinel, Nicola Catalin Florin, Pirjol Ion, Rusu Viorel,Seuleanu Monica). Proiectul nu a 
fost adoptat. 

Punctul 7 
Dupa prezentarea proiectului de hotarare,  presedinte de sedinta solicita luari de cuvant 

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

D-l Florica Viorel considera ca pe viitor ar trebui angajati mai multi zilieri. 
D-l primiar arata ca anterior s-a aprobat o hotarare cu 50 zilieri insa nu a fost nevoie 

decat de 25 zilieri. In uma exprimarii votului, proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi.  A fost adoptata hotararea nr.148 a consiliului local. 

Punctul 8 
D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile. Nu 
sunt inscrieri la cuvant. In uma exprimarii votului, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.  A fost adoptata hotararea nr.149 a consiliului local. 

Punctul 9 
D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile. Nu 
sunt inscrieri la cuvant. In uma exprimarii votului, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.  A fost adoptata hotararea nr.150 a consiliului local. 

Punctul 10 
D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile.  
D-l Nicola Catalin Florin propune sa ramana cei din consiliul de administratie al scolilor 

si se propun domnul Mihut Dan Costinel,domnul Nicola Catalin Florin avand calitatea de 
membru, iar domnul Florica Viorel, membru de rezerva. In uma exprimarii votului, proiectul de 
hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  A fost adoptata hotararea nr.151 a consiliului 
local. 

Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 

28.10.2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Presedinte de sedinta,     Secretar general, 
Nicola Catalin Florin      Colina Maria 

      Intocmit, 
      Ceau-Radut Cristina   



 
 

 

 


