
 
PROCES VERBAL 

 
Incheiat cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 12.01.2023. 

  
La sedinta participa un numar de 11 consilieri locali, convocati prin Convocator  

nr.65803/09.01.2023 din initiativa a 10 conisileri locali: Colcea Madalina Adriana, Draghici Radu 
Dan, Ionescu Gratiel Dominic, Ivantu Dumitru, Lalescu Merodona, Petre Petrica, Ciobanu Lucian, 
Ciobanu Radu, Popa Emil, Nicola Catalin Florin. Conform convocarii ordinea de zi este urmatoarea: 

1.- Proiect de hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Calafat in Consiliul de Administratie al Spitalului 
Municipal Calafat; initiatori, consilieri locali, Colcea Madalina Adriana, Draghici Radu Dan, Ionescu 
Gratiel Dominic, Ivantu Dumitru, Lalescu Merodona, Petre Petrica, Ciobanu Lucian, Ciobanu Radu, 
Popa Emil, Nicola Catalin Florin. 

D-na Secretar general al municipiului Calafat in urma verificarii prezentei la sedinta 
extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Calafat constata cvorumul indeplinit, sedinta fiind 
statutara;  

Domnul Presedinte de sedinta, Ciobanu Radu, comunica ca in aceasta locatie isi 
desfasoara activitatea viceprimarul municipiului Calafat, si in acelasi timp spera, a se trage un 
semnal de alarma pentru administratie pentru a se putea intelege conditiile unde isi desfasoara 
activitatea viceprimarului nu sunt deloc omenesti;  

D-l Nicola Catalin  doreste sa informeze faptul ca aceasta locatie, cladire este de fapt o 
magaziede furaje care face parte din adapostul de caini autorizat al municipiului Calafat si dupa 
parerea personala acest adapost nemaiavand aceasta magazie nu mai indeplineste conditiile de 
autorizare si functionare. 

D-l Ciobanu Lucian comunica ca aceste conditii de autorizare nu se mai indeplinesc si 
datorita faptului ce in aceasta cladire este un birou, unde cetatenii vin in audiente pentru a-si spune 
anumite probleme fata de domnul viceprimar; consilieri locali care vor sa vin cu initiativa pentru 
proiecte de hotarari, trebuie sa vina la viceprimar pentru ca impreuna sa faca proiectele de hotarari, 
unde de fapt se vine la adapostul de caini, unde in acest loc sa iau hotarari in ceea ce priveste 
comunitatea din Calafat si nu este posibil asa ceva; iar daca se doreste mentinerea adapostului de 
caini, automat acesta isi pierde autorizatia fiind vorba de un birou care este in incinta adapostului.  

D-l Viceprimar, Petre Petrica, comunica ca in acelasi timp poate observa cu totii ca domnul 
primar nu a dorit sa onoreze cu prezenta aceasta sedinta si in aceste conditii grele si tot in acelasi 
mod au procedat si unii consilieri PNL, cu eceptia d-lui Popa Emil si d-l Nicola Catalin, unde dansul 
(dl primar) demonstreaza ca nu poate sa coboare la acest nivel. 

 D-l Presedinte de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi, fiind votata cu unanimitate 
de voturi; declara deschise lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local. 
 

Punctul 1- Proiect de hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Calafat in Consiliul de Administratie al Spitalului 
Municipal Calafat; 

Dupa prezentarea proiectului de hotarare,  presedintele de sedinta solicita luari de cuvant 
din partea consilierilor locali. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile. 

D-l Viceprimar, Petre Petrica face o propunere, nominalizeaza reprezentantii Consiliului 
Local al municipiului Calafat in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Calafat si anume: 
-D-na Dina Daniela, D-l Vlasceanu Cristian, D-na Lucan Violeta fiind membrii titulari. 
-D-l Nedelcu Ion-Jan, D-na Lupu Anca Maria, D-l Combei Marian-Daniel. Fiind membrii supleanti, 
de rezerva. 

In urma exprimarii votului secret au fosi alesi reprezentantii Consiliului Local al Municipiului 
Calafat in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Calafat cu 11 voturi pentru. A fost 
adoptat proiectul de hotarare cu unanimitate de voturi (11 voturi). A fost adoptata hotararea 
consiliului local nr.2. 

 
D-l Presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local 

din data de 12.01.2023, ora 12:00. 
 
Presedinte de sedinta,                            Secretar general, 
Ciobanu Radu           Colina Maria   

Intocmit 
   Ceau-Radut Cristina 


