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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  SOLEMNE DIN DATA DE 26.10.2010 

 
 
 

 
     Dl. Consilier Nicolae Marinescu, preşedintele şedinţei: 
     Prin dispoziţia nr. 26180/18.10.2010, Primarul Municipiului Craiova,  în temeiul 
art. 39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată,  privind administraţia 
publică locală; dispune: Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă  solemnă  în data  de 26.10.2010, ora 11:00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Prezentare de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova. 
2. Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” unor personalităţi marcante ale 

municipiului Craiova. 
3. Conferirea diplomelor de excelenţă unor personalităţi marcante ale municipiului 

Craiova. 
 

 
 
                                                                                         

 
 1. Prezentare de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Este o zi de mare încărcătura istorică, un loc unde marcante personalităţi au lăsat 
amprenta de-a lungul timpului asupra destinului ţării şi chiar al Europei. Dacă ar fi să 
ne gândim doar la Nicolae Titulescu, Henri Coandă, Constantin Brâncuşi sau la Marin 
Sorescu. Ridicată pe vatra Pelendava, Craiova a fost Cetatea Banilor, oraşul poeţilor, 
dar şi oraşul unor iluştri oameni de ştiinţă. A devenit în timp, unul dintre cele mai 
puternice centre ale învăţământului academic românesc. La Craiova au vieţuit 
dintotdeauna oameni cinstiţi şi harnici, iubitori de artă şi de cultură. O moştenire de 
suflet pe care va trebui s-o transmitem mai departe. 
     Dl. Ion Preoteasa: 
     Craiova s-a distins dintotdeauna ca centru cultural, spiritual şi economic, deşteptând 
sentimentul patriotic şi virtuţile civice, este vechiul scaun al Olteniei, o urbe a cărui 
inimă a bătut întotdeauna pentru ţară, care, şi în prezent, prin locuitorii săi, încearcă să 
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participe, pe măsura harului lor, la renaşterea economică a ţării. Capitala Olteniei este 
un leagăn al civilizaţiei, dar şi o vatră a încercărilor temerare de a da un rost existenţei 
şi speranţelor noastre de a fi alături de lumea civilizată. Suntem cu toţii mai apăsaţi de 
griji ca altădată, uneori înfricoşaţi de greutăţile de tot felul abătute peste noi, dar 
trebuie să încercăm, în aceste zile de toamnă îmbătrânită, să fim solidari, să nu ne 
pierdem speranţa şi să nădăjduim în vremuri mai bune. 
 
 

2. Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” unor personalităţi marcante 
ale municipiului Craiova. 

           În partea a doua a evenimentului, aşa cum se obişnuieşte, s-au acordat diplome 
şi distincţii unor personalităţi reprezentative ale Craiovei. La această ediţie au fost 
atribuite două titluri de cetăţeni de onoare post-mortem şi mai multe diplome de 
excelenţă şi de onoare. Primul titlu a fost acordat profesoarei Diana Buşoi, “pentru 
dăruirea de care a dat dovadă în întreaga sa carieră profesională, pentru inegalabilul 
său caracter care va rămâne pentru totdeauna un reper al înaltelor valori”.  
     Distincţia a fost ridicată de mama sa, care a transmis şi un scurt mesaj de 
mulţumire: “Mulţumesc pentru această onoare care i-a fost acordată fiicei mele, care, 
în scurta ei viaţă, a încercat, şi cred că a reuşit, să se dedice cu tot sufletul ei întregii 
activităţi pe care a desfăşurat-o atât pe plan profesional, cât şi partinic. Eu ştiu că a 
depus multă pasiune, seriozitate şi mult respect faţă de oamenii cu care a venit 
permanent în legătură”. 
        Al doilea titlu de cetăţean de onoare a fost acordat, tot post-mortem, personalităţii 
din viaţa culturală de început de secol, lui Petrache Trişcu, “pentru întreaga sa 
activitate filantropică prin care a pus bazele învăţământului craiovean şi pentru 
întreaga sa carieră, prin care a reuşit să aducă faima şi renumele Cetăţii Banilor”. 
Distincţia a fost ridicată de Dănuţ Anghel, directorul Liceul cu Program Sportiv 
“Petrache Trişcu”.  
 
 
     3. Conferirea diplomelor de excelenţă unor personalităţi marcante ale 
municipiului Craiova. 
     Diplome de excelenţă au fost acordate prof. univ. dr. Ioan Georgescu, “pentru 
întreaga carieră medicală”; prof. univ. dr. Maria Moţa, “pentru întreaga activitate de pe 
tărâmul medicinei”; prof. Aurel Daniş, “pentru întreaga sa activitate în slujba sportului 
craiovean şi doljean”. Tot diplome de excelenţă au primit şi Liceul cu Program Sportiv 
„Petrache Trişcu”, cu ocazia aniversării a 120 de ani de existenţă, precum şi Colegiul 
Naţional „Ştefan Velovan”, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de existenţă. 
 
     Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” a primit diplome de onoare, pentru 
spectacolul “Pinocchio”, reprezentaţie cu care a reuşit să cucerească Premiul de 
Excelenţă în Republica Populară Chineză. Artistul păpuşar Rodica Prisăcaru, care a 
fost distinsă cu Premiul pentru interpretare, şi Cristian Pepino, premiat pentru „cea mai 
bună regie de spectacol de teatru, au primit, de asemenea, diplome de onoare. 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 15.10.2010                                                            3                                                                 FP 43-04, ver. 1 
  

 
 
La cei 101 ani ai săi, Maria Gheorghiu a fost desemnat “cel mai înţelept” cetăţean al 
Craiovei. La polul opus, cel mai tânăr cetăţean a fost Toma David Ştefan, care s-a 
născut chiar azi. 
 
  
 
      Dl.  Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei solemne de astăzi, 26.10.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Nicolae Sidor Marinescu Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


