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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.10.2010 

 
 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 20, 3 consilieri absenţi motivat: Vasile Marian, Predescu 
Bianca şi Marinescu Nicolae Sidor, şi 4 consilieri absenţi nemotivat: Radu Marin 
Traian, Răducănoiu Constantin, Mincu Lucian, Cherciu Dan. Potrivit regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte 
condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. consilier Ştefârţă Emilian să preia conducerea şedinţei. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 26146/12.10.2010, 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  extraordinară în data de 15.10.2010, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind conferirea, Post-mortem, a titlului "Cetăţean de 

Onoare" al Municipiului Craiova, prof. Diana Buşoi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) 

„Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului 
forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere 
Craiova”. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.388/2008 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
avizare pentru investiţia „Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe bulevardul 
Decebal”. 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru soluţionarea cererilor 
formulate de proprietarii expropriaţi din imobilele situate în municipiul Craiova, 
str. Arieş, nr.8 şi str. Eugeniu Carada, nr.15, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia Arieş cu str. A. I. 
Cuza şi, respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe 
b-dul Carol I – str. Arieş”. 
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     Avem o ordine de zi destul de scurtă. Mă mir că nu avem nimic peste ordinea de zi, 
dar uite că nu avem. Este vorba despre o şedinţă extraordinară. Deja extraordinarele au 
devenit ordinare şi probabil că ordinarele o să devină extraordinare.   
     Avem patru puncte pe ordinea de zi. Rugămintea mea ar fi următoarea: având în 
vedere că va trebui să facem o alegere nominală asupra unor persoane şi că procesul de 
tipărire a buletinelor de vot, votul respectiv, numărarea lor, presupune ceva timp, să fiţi 
de acord să reaşezăm punctul respectiv ca fiind primul şi apoi să le urmăm pe celelalte 
în ordinea firească. Deci punctul 4 să devină punctul 1 pe ordinea de zi. Cine este 
pentru?  Votat cu unanimitate de voturi.     
 

 

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru soluţionarea cererilor 
formulate de proprietarii expropriaţi din imobilele situate în municipiul Craiova, 
str. Arieş, nr.8 şi str. Eugeniu Carada, nr.15, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia Arieş cu str. A. I. 
Cuza şi, respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe 
b-dul Carol I – str. Arieş”. 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea, Post-mortem, a titlului "Cetăţean de 

Onoare" al Municipiului Craiova, prof. Diana Buşoi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) 

„Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului 
forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere 
Craiova”. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.388/2008 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
avizare pentru investiţia „Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe bulevardul 
Decebal”. 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru soluţionarea 
cererilor formulate de proprietarii expropriaţi din imobilele situate în 
municipiul Craiova, str. Arieş, nr.8 şi str. Eugeniu Carada, nr.15, în 
vederea realizării obiectivului de investiţii „Realizare pasaj denivelat 
subteran pe sub intersecţia Arieş cu str. A. I. Cuza şi, respectiv, cu str. 
Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe b-dul Carol I – 
str. Arieş”. 

     D-na Secretar: 
Trebuie să faceţi propuneri pentru membri titulari şi supleanţi. Conform 

prevederilor legale, aceştia trebuie să fie ca pregătire jurişti, deci trebuie pregătire 
juridică. Textul de lege califică reprezentantul autorităţii deliberative. 

Dl. Preşedinte: 
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Vă rugăm să faceţi propuneri din sală. 
Dl. viceprimar Dincă: 
Fac o singură propunere pentru membru. Îi aştept pe ceilalţi colegi de la PSD, de la 

PNL să facă a doua propunere. Pentru membru îl propun pe dl. Marinescu Dorel, iar 
pentru supleant pe dl. Sabin Giurgiu, care are experienţă în materia construcţiilor, este 
inspector la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi în măsura în care va fi nevoie, va 
suplini cu experienţă în acest caz. În măsura în care colegii au o altă propunere şi cu 
siguranţă, trebuie să aibă şi altă propunere, pentru că mai avem un loc şi cu cea mai 
mare plăcere vom fi de acord.   

Dl. Boboc: 
Din partea PSD propun pe dl. Magla Dan ca titular şi pe dl. Tudor Florentin ca 

supleant. 
S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului, s-a dat citire procesului-

verbal de validare a celor patru membri propuşi. 
Dl. Ţui: 
“Proces-verbal încheiat azi, 15.10.2010, cu ocazia constituirii comisiei pentru 

soluţionarea cererilor formulate de proprietarii expropriaţi din imobilele situate în mun. 
Craiova, str. Arieş nr. 8 şi str. Eugeniu Carada nr. 15, în vederea realizării obiectivului 
de investiţii ”Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu 
strada A.I.Cuza şi respectiv, cu str. Imparatul Traian, în vederea preluării traficului 
auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”. Din 27 consilieri – sunt prezenţi 20, 7 consilieri 
absenţi – 3 motivat şi 4 nemotivat. Din cele 20 de buletine de vot valide în unanimitate 
au fost pentru cei 4 membri propuşi.” 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei  pentru soluţionarea cererilor formulate de 
proprietarii expropriaţi din imobilele situate în municipiul Craiova, str. Arieş, 
nr.8 şi str. Eugeniu Carada nr.15, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
”Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada 

A.I.Cuza şi respectiv, cu str. Imparatul Traian, în vederea preluării traficului 
auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”, având următoarea componenţă: 

Preşedinte                  Dincă Mărinică                           Viceprimar Municipiul Craiova 

Membri titulari:          Marinescu Dorel Cosmin            consilier local 

    Magla Dan Iulius                        consilier local 

           Mirea Marian                       Instituţia Prefectului Judeţului Dolj  

Ivan Ileana                 Oficiul de Cadastru şi Publicitate  

Imobiliară Dolj 

Preşedinte supleant       Sas Teodor Nicuşor            Viceprimar Municipiul Craiova  
Membri supleanţi:        Giurgiu Sabin Petrişor        consilier local 

  Tudor Florentin                     consilier local 

                     Vlădoiu Laura                    Instituţia Prefectului Judeţului Dolj 

                          Tuţă Viorel               Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Dolj 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze persoanele care 
vor asigura secretariatul comisiei, identificate la art. 1 din prezenta hotărâre 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie publică locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi membrii comisiei vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
  
 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea, Post-mortem, a titlului "Cetăţean de 

Onoare" al Municipiului Craiova, prof. Diana Buşoi. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 

     Legat de această propunere, nu aş vrea să  spun decât un lucru care este de 
departe subiectiv, dar ţin să-l spun. Fiecare dintre dvs. aveţi propria părere şi cu 
siguranţă, cei care vor vrea şi-o vor exprima.  Diana Buşoi, în primul rând, înainte de a 
fi profesor, de a fi doctor, de a fi inspector general, a fost un om, un caracter, iar cei 
mai mulţi care au cunoscut-o, tot timpul au vorbit de omul Diana Buşoi, de  caracterul 
acestei persoane care, aşa cum s-a văzut în momentele finale, toţi cei care au cunoscut-
o şi au apreciat-o au fost alături de ea. Eu personal. De-a lungul vremii, nu am putut 
decât s-o cert, pentru că atunci când eşti un caracter, în primul rând te sacrifici. Şi ori 
de câte ori ajungeam la inspectoratul Şcolar sau la liceul unde era directoare, constatam 
că de departe o interesează persoana sa, problemele sale şi de cele mai multe ori o 
interesa Inspectoratul Şcolar şi şcoala. Am certat-o pentru acest lucru şi în momentul 
acesta sunt uşor frustrat, aşa am crezut eu că trebuie să se protejeze şi trebuie să aibă 
grijă de ea şi nu de restul lumii. Un om puternic care a putut să facă ceea ce eu n-am 
putut să înţeleg în acel moment. Eu personal, voi vota pentru, tot ce a făcut, scrie în 
raport şi o cunosc oamenii, nu trebuie să enunţ eu aici, şi sper să fie un gest care să 
arate recunoştinţa noastră faţă de ceea ce a făcut. 

 Dl. Preşedinte: 
 Îmi rezerv dreptul de a spune ultimul cuvânt. Regretul meu este că venim să 

acordăm acest titlu de “cetăţean de onoare”  post-mortem. Era un om care merita să  
poarte acest titlu şi în timpul vieţii, cu prisosinţă. După cum mai sunt şi alte persoane 
care ar merita să poarte acest titlu. Sper să fim atenţi şi să nu aşteptăm trecerea lor în 
nefiinţă pentru a-i revaloriza şi a-i aşeza pe piedestalul pe care îl meritau în timpul 
vieţii. De asemenea, voi vota pentru, deoarece nu am decât lucruri bune de spus despre 
Diana Buşoi.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
Art.unic -     Se conferă, Post-mortem, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului 

Craiova, prof. dr. Diana Maria Buşoi - în semn de recunoştinţă faţă de 
faptele de reprezentare cu cinste şi dezvoltare a lumii învăţământului 
craiovean şi a lumii politice doljene şi româneşti.  

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) 

„Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea 
traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului 
de creştere Craiova”. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Proiectul (cererea de finanţare) referitor la „Modernizarea 

infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de 
muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere Craiova”, cu 
valoarea totală de 74.508.699,87 lei, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, Axa 
prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere”, Domeniu major de intervenţii – Planuri integrate de dezvoltare 
urbană, prevăzut în anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a investiţiei identificată la art.1 în cuantum de 
74.490.490 lei, inclusiv T.V.A., respectiv 17.517.170 euro, conform Devizului 
general prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă obiectivele de investiţii incluse în proiectul identificat la art.1, după 
cum urmează: 
a) „Reabilitare linii de tramvai în municipiul Craiova – 11 km”, 
b) „Realizare sistem pentru managementul traficului pe str. Calea Bucureşti – 

str. Nicolae Titulescu – str. Calea Severinului”, 
c) „Reabilitare căii de rulare a tramvaiului pe bulevardul Decebal”. 

Art.4. Cota de cofinanţare a proiectului prevăzut la art.1 va fi asigurată de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 

- 1.201.178,81 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în 
procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

- 165.440,00 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile; 
- 14.284.319,37 lei, reprezentând T.V.A., din care:    
- 14.244.613,77 lei, reprezentând T.V.A. aferente cheltuielilor eligibile, care va fi 
rambursată de la bugetul de stat; 
- 39.705,60 lei, reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor neeligibile. 

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor apărea în 
timpul implementării proiectului prevăzut la art.1, precum şi resursele 
financiare necesare implementării optime  în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii şi Direcţia Economico - Financiară  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.388/2008 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
de avizare pentru investiţia „Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe 
bulevardul Decebal”. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi investiţiei 

„Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe bulevardul Decebal”, după cum 
urmează:  

1. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)  17.515,03 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )              15.126,09 mii lei 
conform devizului general prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               
Consiliului Local al municipiului Craiova 388/2008 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.415/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii şi Direcţia Economico – Financiară  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
                                                                                        
 
 
      Dl.  Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 15.10.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Emilian Ştefârţă Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


