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Nr. 159563/30.10.2020 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
AL CEREMONIEI  DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI  LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA  DIN DATA DE 30.10.2020 
 
 
 În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului Dolj nr. 560 din 29.10.2020, au 
fost convocaţi la ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Craiova, la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova, din str. A.I. Cuza nr. 7,  următorii consilieri 
locali ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Craiova: Spânu Dan 
Ştefan, Dinescu Sorin Nicolae, Berceanu Dorel, Dindirică Lucian Costin, Barbu 
Gheorghiţa Daniela, Marinescu Radu, Nicoli Marin, Ungureanu Adriana, Corâţu 
Cosmin Ioan, Vasile Marian, Diaconu Dan, Enescu Georgel, Sirop Flavius Adrian, Sas 
Teodor Nicuşor, Săuleanu Lucian Bernd, Drăgoescu Cezar Mihail, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Marinescu Octavian Sorin, 
Mogoşanu Constantin. 
 Dl. Prefect Nicusor Roșca: 

 Doamnelor și domnilor, astăzi ne aflăm în această sală a municipiului Craiova, 
unde am stabilit, conform Ordinului Prefectului Județului Dolj nr. 560 din data de 
29.10.2020 să aibă loc şedinţa de învestire şi constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

Înainte de a începe şedinţa, o rog pe d-na Secretar eneral Nicoleta Miulescu să facă 
prezenţa. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Convocatorul a fost semnat de toţi consilierii invitaţi. Am să fac totuşi, încă o dată 

apelul, astfel încât să putem confirma prezenţa dvs. Au fost validaţi, potrivit Încheierii 
Judecătoriei, un număr de 21 de consilieri, dintr-un total de 27, stabilit potrivit 
prevederilor legale precum şi prin Ordinul Prefectului Judeţului Dolj nr. 234 din 
13.07.2020. 

Dl. Prefect Nicusor Roșca: 
Conform numărului dat de către d-na Secretar General Nicoleta Miulescu, consiliul 

local al municipiului Craiova poate să depună jurământul.  
Prezidiul acestei şedinţe este format din cel mai în vârstă consilier, dl. SPÂNU 

DAN ŞTEFAN, care va prezida această şedinţă, urmat de cei doi tineri consilieri aleşi, 
dl. CÎRCEAG EDUARD ALEXANDRU  şi dl. MARINESCU OCTAVIAN SORIN, 
care sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei. 
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Dl. Preşedinte, invitaţi în ordinea convocatorului sau în ordinea prezenţei pe 
fiecare consilier validat, pentru a depune jurământul. 

Dl. Preşedinte Spânu: 
În ordine alfaberică, voi striga numele consilierilor locali şi fiecare, când îşi aude 

numele, merge şi depune jurământul, pe care îl şi semnează.  
Dl. Prefect Nicuşor Roşca: 
Am omis ca d-na secretar să aducă la cunoştinţă tuturor consilierilor , încheierile 

hotărârilor prin care consilierii locali au fost validaţi. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Prin Încheierea Judecătoriei Craiova  nr.1481 din data de 15.10.2020 au fost 

validaţi cei 21 de consilieri pe care i-am nominalizat puţin mai devreme. Pentru  cele 6 
renunţări: Vasilescu Lia Olguţa, Genoiu Mihail, Cosman Adrian, Giugea Nicolae, Oprea 
Mario Ovidiu şi Antonie Solomon, care au fost depuse în termenul legal potrivit 
Codului Administrativ, s-a  luat act de cererea de renunţare prin Încheierea Judecătoriei 
Craiova şi, ca atare, urmează a fi validaţi supleanţii: Vasilcoiu Mădălin Cristian, 
Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Filip Aurelia, Diaconu Răzvan Cristian, Stoian Daniel, Dinu 
Ionela Angelica. Au fost depuse şi dosarele cu privire la validarea acestora în termenul 
legal prevăzut de lege. Ca atare, cei 21 de consilieri pe care i-am nominalizat, sunt 
cuprinşi în Încheierea nr. 1481 din data de 15.10.2020 a Judecătoriei Craiova. 

Cu privire la punctul 2 al ordinii de zi stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 560 din 
29.10.2020 respectiv validarea primarului ales, tribunalul astăzi a dispus amânarea 
judecării apelului cu termen 2 noiembrie şi pe cale de consecinţă încheierea de validare 
nefiind definitivă, acest punct al ordinii de zi nu poate fi parcurs. 

Pentru fiecare consilier în parte am pregătit şi vă înaintăm reglementările din 
Legea nr. 161/2003, Legea nr. 176/2010, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu privire la incompatibilităţile şi conflictele de interese, precum şi la 
declararea averii şi a intereselor, şi  formulare  din declaraţia de avere şi de interese.  

Dl. Preşedinte Spânu nominalizează consilierii aleşi: 
D-na BARBU GHEORGHIŢA DANIELA: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. BERCEANU DOREL: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. BORŢOI MANUEL: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. CÎRCEAG EDUARD ALEXANDRU: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. CORÂŢU COSMIN  ION: 
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”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  

Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  
Dl. DIACONU DAN: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. DINDIRICĂ LUCIAN COSTIN: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

 Dl. DINESCU SORIN NICOLAE: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. DRĂGOESCU CEZAR MIHAIL: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. ENESCU GEORGEL: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. MARINESCU OCTAVIAN SORIN: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. MARINESCU RADU: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. MOGOŞANU CONSTANTIN: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. NICOLI MARIN: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. SAS TEODOR NICUŞOR: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. SĂULEANU LUCIAN BERND: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
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Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  
Dl. SIROP FLAVIUS ADRIAN: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. SPÂNU DAN ŞTEFAN: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. TEODORESCU NICU COSMIN: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

D-na UNGUREANU ADRIANA: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. VASILE MARIAN: 
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Dl. Preşedinte Spânu Dan Ştefan: 
Lista cu numele consilierilor locali care au depus jurământul s-a finalizat. În 

încheiere, vreau să urez succes noului consiliu local. Să sperăm că nu uităm jurământul 
pe care l-am depus. Tot ceea ce vom face, vom face pentru cetăţean, pentru ca acest oraş 
să devină mai frumos, mai sigur, mai curat. Mi-aş dori ca în activitatea noastră să lăsăm 
deoparte orgoliile personale sau de apartenenţă la un anumit grup politic şi să avem în 
vedere cetăţeanul. Mi-aş dori ca, de asemenea, în activitatea noastră să recurgem la 
regulile de curtoazie, la care, de altfel, ne obligă legea, dar eu sper că, în primul rând, nu 
legea este cea care ne obligă, ci caracterul nostru şi nu am niciunmotiv de îndoială cu 
privire la caracterul colegilor noştri din consiliul local. 

Un învăţat persan a fost întrebat ce reprezintă omul în matematică, el fiind 
considerat descoperitorul cifrei 0. A spus cam aşa: „caracterul omului şi bunul simţ este 
reprezentat de cifra 1. Dacă omul mai este şi frumos, îi mai adăugăm un 0. Dacă este şi 
bogat, mai adăugăm un 0, iar dacă este şi de viţă nobilă, mai adăugăm un 0 şi obţinem 
prin însumarea acestor calităţi cifra 1000. Dar dacă dispare cifra 1 care reprezintă 
simbolul caracterului şi bunului simţ, ce valoare mai reprezintă omul? Adică 0. 

Mulţumesc şi urez succes noului consiliu local. 
Dl. Prefect Nicuşor Roşca: 
D-lor şi d-nelor consilieri, doresc să vă transmit şi eu câteva cuvinte. Odată cu 

depunerea  jurământului de  către dvs. în număr de 21, a fost constituit Consiliul Local 
al Municipiului Craiova.  Vă doresc succes în noul mandat al dvs., care va fi pe un 
termen de 4 ani de acum înainte,  vă doresc ca în consiliul local  să luaţi cele mai bune 
decizii pentru craioveni, vă doresc multe investiţii pentru craioveni.   Avem   mai   
multe posibilităţi  
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de a atrage fonduri europene, nu neapărat de la bugetul local, am convingerea că 
împreună cu toţi consilierii locali, indiferent din ce partid fac parte, vor aduce ce este 
mai bine pentru craioveni, o implicare cât se poate de mare, o transparenţă totală. 
Doresc, exact cum spunea şi dl. Preşedinte, ca toate orgoliile să fie lăsate la o parte şi să 
primeze rezultatul prin cele mai bune decizii. 

Vă doresc în continuare mult succes şi felicitări. 
Dl. Preşedinte Spânu Dan Ştefan: 
Declar închise lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local al municipiului 

Craiova. Vă mulţumesc! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
   PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                           SECRETAR GENERAL, 
             Spânu Dan Ştefan             Nicoleta Miulescu  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ÎNTOCMIT, 
                                                                                   Tudosie Ramona 

 


