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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 06.04.2010 

 

 
 

  
 Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, nu avem nici o absenţă. 
     Potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local şi a Legii nr. 215/2001 republicată, sunt îndeplinite condiţiile legale pentru 
desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local. 
     Înainte de toate, vreau să fac o precizare în sensul unei erori materiale strecurate în 
convocatorul şedinţei de astăzi, în sensul că la art. 1 s-a inserat de două roi ordinul nr. 
45/2010 al Prefectului Judeţului Dolj, când în mod real şi corect trebuia inserat şi 
Ordinul nr. 125/2010 care are ca obiect prelungirea Ordinului nr. 45/2010.    
     Cu această modificare, invit pe dl. consilier Ion Octavian să preia conducerea 
şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Bună ziua şi „Cristos a înviat!” 
     Având în vedere  Ordinul nr. 125/2010 emis de Prefectul Judeţului Dolj  referitor la 
suspendarea de drept a mandatului Primarului Municipiului Craiova, la iniţiativa a 10 
dintre consilierii municipali, ne-am adunat în această şedinţă extraordinară pentru a 
delega atribuţiile d-lui primar  unuia dintre cei doi viceprimari. 
     Avem un singur punct pe ordinea de zi, aşa cum v-a fost prezentat în convocator, 
drept pentru care dacă nu aveţi nimic de spus referitor la acest punct, vă invit să votăm 
ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.    
 

1.1.1.1. Proiect de hotărâre privind luare act de Ordinul nr.125/31.03.2010 emis de 

Prefectul Judeţului Dolj privind prelungirea efectelor Ordinului Prefectului 

nr.45/09.03.2010 referitor la 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, pe durata menţinerii măsurii 

arestării preventive. 

 
 Dacă aveţi ceva de spus legat de acest punct. Dacă nu, rog comisia de validare să 

împartă buletinele de vot. 
Votul va avea loc în ordine alfabetică.                                                                                                                                
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     S-a trecut la procedura de vot şi fiecare consilier, în ordine alfabetică şi-a exercitat 
votul. După numărarea buletinelor de vot s-a dat citire procesului verbal de validare. 
     D-na Tiribeja: 
      Proces-verbal încheiat astăzi, 06.04.2010, cu ocazia supunerii la vot a delegaţiei      
atribuţiilor Primarului Municipiului Craiova către unul dintre viceprimari, în 
conformitate cu prevederile  Legii nr.  215/2001 a administraţiei publice locale. 
      În urma exercitării dreptului la vot s-a înregistrat următorul rezultat: nr. voturi 
valabil exprimate – 27, nr. voturi nule – 6, voturi exprimate pentru dl. Viceprimar 
Dincă Mărinică – 17, voturi exprimate pentru dl. Viceprimar Teodor Sas – 4. Drept 
pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Semnează membrii comisiei de   
validare. 
     Dl. Preşedinte: 
     Având în vedere rezultatul votului, dau citire hotărârii şi v-o supun la vot în 
ansamblu.  
Art.1.  Se ia act de Ordinul nr.125/31.03.2010 emis de Prefectul Judeţului Dolj privind 

prelungirea efectelor Ordinului Prefectului nr.45/09.03.2010 referitor la 
suspendarea de drept a mandatului Primarului Municipiului Craiova, dl. 
Antonie Solomon. 

Art.2. Se deleagă dlui. DINCĂ MĂRINICĂ, viceprimar al municipiului Craiova, 
exercitarea de drept a atribuţiilor Primarului Municipiului Craiova, prevăzute 
de Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, pe 
durata menţinerii măsurii arestării preventive.  

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi. 
 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Le spun tuturor colegilor “Cristos a înviat” şi sper ca fiecare să facem un gest creş- 
tinesc, avem pe masă tot ce ne trebuie să facem acest gest. Vă mulţumesc mult 
 
      Dl. Preşedinte: 

      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 06.04.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR, 
Ion Octavian Florin Ovidiu Mischianu 

 
 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


