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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 12.03.2010 

 

 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, dl. consilier Pârvuleasa este absent motivat. 
     Potrivit prevederilor regulamentului şi a Legii nr. 215/2001 republicată, sunt 
îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei. 
     Invit pe d-na consilier Gheorghe Ani să preia conducerea şedinţei. 
     D-na Preşedintă: 
     Bună ziua. Având în vedere iniţiativa unui număr de 13 consilieri locali privind 
convocarea şedinţei Consiliului Local Municipal Craiova pentru data de 12.03.2010, 
declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă supun spre aprobare ordinea de zi, aşa cum a fost 
comunicată.  
 

1.1.1.1. Proiect de hotărâre privind luare act de Ordinul nr.45/09.03.2010 emis de 

Prefectul Judeţului Dolj privind suspendarea de drept a mandatului 

Primarului Municipiului Craiova, dl. Antonie Solomon şi delegarea unui 

viceprimar al municipiului Craiova să exercite de drept atribuţiile 

Primarului municipiului Craiova, prevăzute de lege, până la data de 

31.03.2010. 

 
     Dau cuvântul d-lui viceprimar Mărinică Dincă. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la această ordine de zi, având în vedere şi consultările cu colegii şi 
punctul de vedere al celor care au înţeles să se exprime în acest sens, şi evenimentele 
de astăzi, eu cred că nu trebuie să înţelegem nici unul dintre noi că trebuie în asemenea 
fundal, eventual să câştigăm un capital politic, de aceea propunerea mea către toţi 
colegii prezenţi astăzi aici este ca această şedinţă cu aceeaşi ordine de zi, să fie 
amânată pentru ziua de luni, la aceeaşi oră, ora 10, astfel încât să dăm posibilitatea ca 
fiecare dintre noi să aibă punctul de vedere atins în urma acestei şedinţe. Vă 
mulţumesc. Dacă iniţiatorii anchiesează la acest punct de vedere al meu, pentru că nu  
sunt iniţiator şi numai dumnealor pot să solicite această amânare şi eventual să retragă 
punctul de pe ordinea de zi astăzi, eu o să votez cu dragă plăcere. Vă mulţumesc. 
     Dl. Marinescu Nicolae: 
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     În urma consultării cu colegii care au iniţiat această hotărâre, retragem hotărârea de 
pe ordinea de zi, suntem de acord ca lucrurile să fie discutate săptămâna viitoare, luni. 
     Dl. Răducănoiu:  
     Am ridicat mâna înainte de a da cuvântul d-lui Marinescu. Vă rog să conduceţi şe- 
dinţa conform regulamentului şi să daţi cuvântul consilierilor. M-aş fi aşteptat ca 
retragerea iniţiativei să o facă cei care au semnat, unul dintre aceştia şi nu dl. 
Viceprimar Dincă, care nu este iniţiatorul acestui proiect de hotărâre. Am înţeles că în 
numele iniţiatorilor dl. coleg Marinescu purcede la retragerea proiectului de iniţiativă. 
Că se amână pentru luni, vom cădea de acord. Dar am rugămintea la iniţiatori să 
purceadă în a întocmi actele în conformitate cu prevederile legale privind această 
iniţiativă. Sigur că până luni pot să citească şi să se conformeze. Vă mulţumesc.  
     D-na Preşedintă: 
     Supun la vot amânarea pentru data de luni ora 10. 
     Dl. Nedelescu: 
     N-avem obiectul. Ce să votăm dacă au retras iniţiatorii, ce să supuneţi la vot? 
Iniţiatorii şi-au exprimat dreptul de a retrage, apoi cine convoacă, cine face o altă 
iniţiativă, vedem.  
     D-na Secretar: 
     Potrivit regulamentului, aveţi două modalităţi: retragerea de către iniţiator, ceea ce 
s-a exprimat, amânarea în măsura în care nu se retrage.  Întrucât iniţiatorii şi-au 
exprimat această dorinţă de a retrage, nu se supune nimic la vot. Este retras punctul 
urmând a fi din nou convocaţi.  

 

                                                                                                                                                                                                                  

      D-na Preşedintă: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 12.03.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Ana Gheorghe Nicoleta Miulescu 

 
 

 

 

 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


