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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.03.2010 

 
 
 

  
 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 şi a Legii nr. 215/2001 republicată, sunt 
îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei. 
     Invit pe dl. consilier Giurgiu Sabin să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Vă rog să-mi daţi voie să citesc ordinea de zi.  
      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 18.03.2010; 
Având în vedere Ordinul nr.45/09.03.2010  emis de Prefectul Judeţului Dolj privind 
suspendarea de drept a mandatului Primarului Municipiului Craiova, dl. Antonie 
Solomon;  

În temeiul art.36, alin. 1,  art.39, alin.2 – 4, art.71, alin. 1 şi art. 72, alin. 1 şi 2 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.  Se ia 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. 

Art.2. Se deleagă dlui.___________, viceprimar al municipiului Craiova, exercitarea 
de drept a atribuţiilor Primarului Municipiului Craiova, prevăzute de Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, până la data de 
31.03.2010.  

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

     Dl. Răducănoiu: 
     Dl. Preşedinte, cer cuvântul. 
     Dl. Preşedinte: 
     O să vă rog să mă lăsaţi să termin de citit iniţiatorii şi apoi să dau cuvântul. 
     Dl. Răducănoiu: 

     Tocmai pe acest subiect, pentru că aţi pornit în eroare, nu aceasta este ordinea de 
zi, ci este proiectul de hotărâre.  Vă rog să prezentaţi ordinea de zi conform 
convocatorului public prin care noi am fost convocaţi în şedinţa extraordinară, care 
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similar, ar fi însemnat decizia primarului de convocare a Consiliului Local. Este vorba 
de convocatorul nr. 38188/12.03.2010. 

Dl. Preşedinte: 
Am să citesc şi convocatorul, dar mai întâi am să termin de citit iniţiatorii.  
     Iniţiatori, consilieri municipali: Albăstroiu Gheorghe, Cherciu Dan Adrian, 

Florescu Marinel, Gheorghe Ana, Gîdăr Alexandru, Giurgiu Sabin Petrişor,  Ion 
Octavian Florin, Mărgărin Dorin Constantin, Marinescu Dorel-Cosmin, Marinescu 
Nicolae Sidor, Radu Marin, Tiribeja Aurora Cornelia, Vasile Marian. 

Citesc convocatorul: 
      

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. 

 
     Vă supun la vot . 
     Dl. Răducănoiu: 
     Am rugămintea, întrebaţi conform regulamentului, dacă sunt observaţii în legătură 
cu ordinea de zi.  
     Dl. Preşedinte: 
     Doreşte cineva să facă observaţii? 
     Dl. Răducănoiu: 
     Înainte de a mă referi la ordinea de zi, am trei întrebări pentru iniţiatori. Unu. Este 
şedinţă ordinară sau extraordinară?. Demersurile din documente am observat că se 
referă la o şedinţă extraordinară, dar trebuie să clarificăm acest lucru.  
     Doi: de ce aţi retras acelaşi proiect vinerea trecută de pe ordinea de zi, uzând,    
evident, de dreptul pe care îl aveţi, fără nici o explicaţie pentru că s-a terminta şedinţa 
şi v-aş ruga, având în vedere că ordinea de zi este aceeaşi, proiectul de hotărâre are 
acelaşi conţinut, să ne explicaţi acum de ce l-aţi retras vinerea trecută.  
     Trei: dacă de această dată îl mai retrageţi? Întreb pentru că sunt unele indicii şi v-aş 
ruga frumos să clarificaţi, să nu ne lăsaţi să dezbatem subiectul ca după aceea, înainte 
de vot să ne trezim că va fi retras proiectul. Vă menţineţi proiectul şi după dezbateri? 
Vă mulţumesc. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Ţinând cont că fac parte din grupul de iniţiatori, vreau să clarific câteva probleme 
din ce s-a discutat de către dl. Răducănoiu. Referitor la retragerea proiectului de pe 
ordinea de zi data trecută, am zis că este mai corect să fim solidari cu primarul nostru 
şi să aşteptăm să se discute prima şedinţă din procesul dumnealui, apoi să vedem care 
este situaţia. În al doilea rând, ne-am gândit că este mai bine să lăsăm o perioadă de 
trei-patru zile, conform ordinului Prefectului, iar referitor la faptul dacă îl mai 
retragem, vă spunem de pe acum că nu-l vom mai retrage de pe ordinea de zi în urma 
discuţiilor. Vă mulţumesc. 
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     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de pe ordinea de zi. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Am rugămintea, nu s-a răspuns la toate întrebările şi iniţiatorii au obligaţia să 
clarifice lucrurile acestea. Bănuiesc că nu s-au reţinut. Este cazul să le mai repet? 
     Dl. Preşedinte: 
     Să înţeleg că nu sunteţi mulţumit de răspunsul d-lui Albăstroiu. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Aţi răspuns numai la o întrebare în numele iniţiatorilor. Mai sunt două. Dacă este 
şedinţă ordinară sau extraordinară, ţinând cont de faptul că demersurile în scris s-au 
făcut pentru extraordinară şi doi: de ce aţi retras acelaşi proiect vinerea trecută? Vă 
mulţumesc. 
     Dl. Radu Marin: 
     Pentru întrebarea d-lui Răducănoiu care se referă la faptul dacă este şedinţă 
extraordinară sau ordinară, eu zic să răspundă Biroul Juridic. Sunt cei mai în măsură să 
răspundă la această întrebare. Restul consider că sunt întrebări, doar aşa, ca să lungim 
puţin şedinţa şi ar trebui să dăm dovadă de colegialitate şi de respect, atât pentru noi 
cât şi pentru cel care, de fapt, nu este acum aici şi îl aşteptăm să vină.  
     Dl. Răducănoiu: 
     Nu Biroul Juridic sau Departamentul Juridic sau şeful serviciului sau directorul 
trebuie să răspundă, pentru că în demersurile celor 13 iniţiatori scrie negru pe alb: 
“Solicităm convocarea Consiliului local al Municipiului Craiova în şedinţă 
extraordinară ce va avea loc în data de  18.03.2010”. Această formulare aparţine 
iniţiatorilor, pe  dumnealor îi rugam să ne explice. 
     Dl. Preşedinte: 
     Consider că răspunsul d-lui Albăstroiu este în regulă şi am să supun la vot proiectul 
de hotărâre. Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Am să dau cuvântul şi d-lor viceprimari.  
     Dl. Viceprimar Sas: 
     În această perioadă cu toţii traversăm o perioadă foarte dificilă, pe care, cu sigu- 
ranţă, nici unul nu ne-am dorit-o. Pentru a depăşi această situaţie, consider că, atât dvs., 
consilierii, cât şi noi, viceprimarii, trebuie să ne unim forţele şi să ducem mai departe 
proiectele importante pentru municipiul Craiova şi pentru craioveni. De asemenea, 
doresc ca această perioadă să fie cât mai scurtă şi dl. Primar Solomon să se întoarcă în 
primărie. În această perioadă activitatea primăriei a fost oarecum blocată, întrucât  nici 
unul dintre viceprimari nu are delegare de competenţe pe anumite domenii ale 
primăriei şi, ca atare, multe acte, rapoarte, autorizaţii, nu au putut fi semnate de două 
săptămâni de zile. Această şedinţă nu ar fi fost necesară dacă în toată această perioadă 
ar fi existat o delegare de competenţă pentru situaţii neprevăzute în care să se delege 
aceste competenţe unuia dintre viceprimari  sau fiecărui viceprimar anumite a- tribuţii.  
Au existat perioade când dl. Primar era plecat în concediu sau în diverse de- legaţii în 
străinătate, când, atât eu cât şi colegul meu, dl. Dincă, am exercitat aceste a- tribuţii de 
primar.  De asemenea, vreau să subliniez că în urma şedinţei de astăzi primarul 
Craiovei rămâne Antonie Solomon. Unul dintre viceprimari  va primi doar a- tribuţiile 
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acestuia pe o anumită perioadă de timp. Viceprimarul care va primi a- tribuţiile, va 
rămâne tot viceprimar. Aşadar, haideţi să nu mai lungim atât de mult această şedinţă şi 
să ne unim forţele şi să depăşim această perioadă dificilă. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu toţii suntem într-o stare emoţională destul de delicată. În acest moment singurul 
scop pentru care ne-am întâlnit aici  cred că este acela de a duce mai departe toate 
activităţile primăriei, practic, de a face eficientă această instituţie şi de a crea o premisă 
pentru fiecare cetăţean al Craiovei că această instituţie să funcţioneze pentru el. Este 
clar că în momentul de faţă sunt câteva lucruri foarte urgente care trebuiesc ţinute 
foarte aproape şi trebuiesc date soluţii rapide. Cu toţii vorbim de un Plan Integrat de 
Dezvoltare, vorbim de o zonă metropolitană, vorbim de Sala Polivalentă, vorbim de 
staţie de epurare, vorbim de reparaţii curente la străzi, vorbim de noi străzi făcute, 
ş.a.m.d.  Toate acestea presupun implicarea aparatului administrativ în funcţie cu o 
persoană care să exercite aceste atribuţii. Ele nu pot fi exercitate acum. De asemenea 
avem în subordine regii şi servicii publice care au nevoie de sprijinul nostru şi unele 
dintre ele un sprijin rapid şi imediat pentru că, în momentul de faţă dacă nu mă înşel 
RAADPFL are o problemă cu plata salariilor datorită faptului că nu există cineva în 
cadrul instituţiei acesteia să poată să acorde acel sprijin firesc şi normal de plăţi, 
ş.a.m.d. Acesta este motivul pentru care ne-am întâlnit aici. Bineînţeles putem să 
aducem în discuţie probleme de procedură, putem să avem şi nemulţumiri asupra mo- 
dului că a fost retras sau nu data trecută acest proiect de hotărâre,  este firesc, fiecare 
dintre noi putem să avem orice observaţie pe procedură, mai ales dacă este pertinentă.  
Dar cred că trebuie să ne gândim la scopul pentru care am fost convocaţi astăzi şi 
pentru care suntem prezenţi aici, acela de a da acestei instituţii viabilitatea necesară în 
perioada următoare. Toţi 27 dintre noi suntem responsabili dacă această instituţie va 
merge în continuare în urma acestei şedinţe pe care o avem, într-un sens firesc, normal. 
Aş vrea să vă mai spun ceva. Am văzut tot felul de observaţii, comentarii, inclusiv în 
media de toate felurile, legate de cine o să fie sau nu. Eu cred că nici eu, nici Teodor 
Sas nu vom jubila, nu suntem fericiţi că preluăm aceste atribuţii pentru că aceste a- 
tribuţii sunt ale primarului şi el a fost ales prin vot direct. Noi pur şi simplu suntem un 
colac de salvare pentru această instituţie, pentru a face câţiva paşi înainte în perioada 
aceasta critică. Vreau să vă spun că nu suntem într-un concurs, nu este un post liber ci 
este asumarea unor atribuţii care sunt destul de importante şi care trebuiesc realizate cu 
maximă respnsabilitate. Eu le cer tuturor colegilor mei prezenţi în sală, indiferent de 
culoarea politică, să avem o atitudine obiectivă, nu avem pe ce să ne luptăm, pe ce să 
ne certăm, aveţi un buletin de vot în care sunt trecuţi ambii viceprimari, aveţi o regulă 
de vot arhicunoscută, legală, o urnă de vot, o cabină de vot, vot secret, fiecare dintre 
noi va merge şi va vota aşa cum crede de cuviinţă, dar haideţi să ne asumăm              
responsabilitatea de a da Craiovei posibilitatea să meargă mai departe prin această      
instituţie numită   Instituţia Primarului. Putem să facem şi de acum înainte pentru că 
încă nu am ajuns la vot, tot felul de observaţii, fie pe procedură, fie pertinente, fie 
observaţii de orice altă natură, nu-mi vin în cap acum, dar sper să nu fie observaţii de 
natură politică pentru că, chiar acest aspect nu-l înţeleg. Avem doi viceprimari PDL, 
doi viceprimari care în aceşti doi ani de zile au exercitat, fiecare dintre ei, atribuţiile 
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primarului. Eu vreau să vă spun mult mai mult decât spune colegul meu, am fost pe 
rând  două dăţi şi pentru mine şi pentru el, când am exercitat toate atribuţiile, inclusiv 
ale celuilalt viceprimar care era în concediu, aşa încât, în momentul de faţă suntem în 
situaţia să ne ajutăm unul pe altul şi eu vă spun că suntem şi prieteni, nu numai colegi, 
şi, cu siguranţă, ne vom susţine unul pe celălalt.  Nu există, din punctul meu de vedere, 
nici măcar motive de natură politică a fi discutate aici pentru că nu interesează pe 
craioveni şi, din punctul nostru de vedere, nici această instituţie. Vă mulţumesc. 
     D-ra Predescu: 
    Azi, într-adevăr, nu avem cum să dăm un vot politic în momentul în care  am 
dobândit mandatul de consilier, toţi ne-am asumat răspunderea de a susţine, de a 
reprezenta interesele municipalităţii, indiferent de culoarea politică. Cel puţin eu, dar 
cred că şi colegii mei, suntem puşi în situaţia de a alege strict obiectiv între două 
persoane care nu fac parte din partidul nostru. De aceea, trebuie să avem în vedere, 
cred, în primul rând, echilibrul, maturitatea şi eficienţa pe care au dovedit-o în toată 
această perioadă.  Din perspectiva echilibrului, deşi ambii sunt tineri, cu părere de rău 
am   constatat că pentru unul dintre cei doi viceprimari, implicarea sa politică datorită     
funcţiei politice de secretar general pe care o are în structurile de partid, a făcut să fie 
mai puţin echilibrat în momente tensionate. Atâta timp cât reprezinţi în aceste structuri 
interesele comunităţii, cred că este de preferat persoana care reprezintă în primul rând 
interesele comunităţii, făcând abstracţie de cele ale unui grup politic.  
     Pe de altă parte,      am  fost  plăcut  impresionaţi   de  faptul  că  unul dintre cei doi     
viceprimari chiar dacă nu vădeau o pregătire anterioară în domeniul administraţiei pu- 
blice locale, totuşi, atât în momentele în care a exercitat temporar prin delegare de 
competenţă atribuţiile primarului, iar, pe de altă parte, prin modul în care s-a prezentat 
la audienţele publice ţinute în mod repetat, a lăsat, din păcate, subliniez, o impresie 
mult mai bună cetăţenilor. De aceea, cred că, repet, nu este un vot politic ci un vot 
obiectiv, cred că este de preferat acel viceprimar care a dovedit mai mult echilibru şi 
considerăm că pe această perioadă scurtă  îşi va exercita atribuţiile în aceleaşi condiţii. 
Vă mulţumesc. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Felicit pe cei doi viceprimari care sunt şi consilieri locali şi care nu au semnat 
iniţiativa acestei hotărâri. Era firesc să fie aşa, urmând ca în conformitate cu 
prevederile legii, unul dintre dumnealor să preia atribuţiunile de primar. Dl. Mărinică 
Dincă a preci- zat foarte clar, pentru mine cel puţin era limpede, dar poate încă o dată a 
făcut-o în special pentru opinia publică, necesitatea adoptării acestei hotărâri pentru 
funcţionarea Instituţiei Primarului, pentru deblocarea unor activităţi care, din păcate, 
din data de 02.03. şi până astăzi, au rămas încremenite, pentru cetăţenii municipiului 
Craiova, beneficiarii acestei bune funcţionalităţi. Cu tot respectul pentru iniţiatori, pe 
mulţi dintre dumnealor îi cunosc demult şi mă cunosc demult, pe alţii de mai puţin 
timp, nu este ştirbit cu nimic respectul meu faţă de dumnealor, acelaşi lucru 
considerând că poate fi valabil şi invers.  Însă, stimaţi colegi, nimic şi nimeni nu ne 
absolvă de lipsa de profesionalism pe care trebuie să o aibă, fie chiar şi un consilier 
local, pentru că de aceea este ales aici, având la îndemână un regulament pe care cu 
toţii l-am aprobat, este vorba de regulamentul de organizare şi funcţionare al 
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consiliului local al municipiului Craiova, o cărticică care a fost editată şi cu toţii o 
avem, care este în conformitate cu prevederile legale care reglementează desfăşurarea 
şedinţelor Consiliului Local. Nimeni nu ne absolvă de responsabilitatea cunoaşterii 
acestor prevederi. Sigur că nu fac un capăt de ţară din acest punct de vedere, dar este 
bine ca de acum încolo să ni-l însuşim, inclusiv în conducerea şedinţelor pe procedură, 
inclusiv în iniţierea unor proiecte de hotărâri pentru că, de aceea suntem aleşi ai 
cetăţenilor municipiului Craiova. Nu pot să trec, omul din mine, şi vă rog frumos să mă 
înţelegeţi, peste inadvertenţele crase în ceea ce priveşte convocarea acestei şedinţe. 
Sunt invocate nişte articole care n-au nici o legătură în demersurile făcute, cu obiectul 
şedinţei. Nu întâmplă- tor am întrebat, este şedinţă ordinară sau extraordinară.  
Bineînţeles, convocarea unei şedinţe de o treime din componenţii Consiliului Local, nu 
poate să fie decât extraordi- nară, însă dacă această şedinţă extraordinară prin 
prevedere legală, se convoacă în trei zile, aceasta s-a convocat în şapte zile.  Dacă la o 
şedinţă extraordinară nu sunt necesare avizele comisiilor de specialitate, acestea au fost 
convocate şi au pus în discuţie proiectul de hotărâre şi iată de ce a apărut în presă 
eronat că doi consilieri PSD au lipsit de la comisia juridică, probabil boicotând şedinţa 
Consiliului Local, urmând a fi boicotată.  Nu este aşa, numai că dacă noi greşim, 
inducem în eroare şi presa şi, prin aceasta, opinia publică.  Până la urmă, nu este 
problema mea exclusivă de legalitate, deşi avem şi din acest punct de vedere, o 
responsabilitate, pentru că, până la urmă, Instituţia Prefectului este cea care, ultima 
dată, dă viza de legalitate şi sunt convins că se va trece peste  aceste aspecte, tocmai 
datorită oportunităţii accentuate a adoptării acestei hotărâri. Am spus de ce este 
oportun, pentru că primarul este ordonatorul principal de credite,  singurul şi neavând 
delegare de competenţă unul dintre viceprimari, evident că iată, 18 zile această 
activitate a fost blocată. Ca să nu mai vorbesc de probleme de ur- banism sau de altă 
natură. Cine v-a oprit ca pe data de 03.03., cei 13 de mânuţă să mergeţi în arestul IPJ 
Argeş cu un proiect de dispoziţie, lăsând loc liber la viceprimar, să-l semneze primarul 
Municipiului Craiova, Antonie Solomon, privind delegarea de competenţe fie pentru 
amândoi, fie pentru unul, aşa cum dorea Domnia Sa, pentru că avea acest drept legal. 
Deabia după suspendare nu putea să mai semneze nici un act. Ca atare, vă rog ca 
demersul meu, cuvântul meu să fie bine înţeles, este valabil pentru toţi colegii. Şi vă 
mai spun un lucru. Faptul că în iniţierea acestui proiect de hotărâre ne-aţi ignorat pe 
noi, cei de la PSD, observând că şi pe cei de la PNL, dar nu vorbesc în numele 
dumnealor, ne-a deranjat. Consideraţi că dacă ne întrebaţi dacă semnăm un astfel de 
proiect de hotărâre, nu toţi 27 l-am fi semnat? Sau 25 minus d-nii viceprimari. Vă 
asigur că-l semnam pentru că suntem conştienţi de ce suntem aici, pentru şi în slujba 
cetăţenilor municipiului Craiova. Ne-aţi ignorat prima dată, ne-aţi ignorat şi a doua 
oară şi iată câte greşeli aţi săvârşit, eu neerumerându-le pe toate. Le doresc succes 
celor doi viceprimari, sunt convins că vor colabora şi s-ar putea suplini absenţa 
primarului Municipiului Craiova. 
     Dl. Badea: 
     N-are rost să mai prelungim acest circ mediatic. Haideţi că se îndeplinesc toate 
condiţiile conform Legii 215/2001 privind administraţia publică, am înţeles că pe 
buletinul de vot vor fi cei doi viceprimari şi se va vota secret. Să trecem să votăm. 
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     Totodată eu nu aveam decât o mică nemulţumire şi o decepţie vis a vis de dl. 
Viceprimar Sas.  Eu mă aşteptam ca în această săptămână dumnealui să fie mai 
combativ  în cadrul partidului dumnealui. Deja probabil, toţi cei care sunt în sală ştiu 
că colegii noştri de la PDL îl preferă pe dl. Dincă Mărinică.  De ce spun asta, că sunt 
decepţionat de dl. Viceprimar Sas,  pentru că dumnealui când a fost ales viceprimar, a 
fost ales la insistenţa primarului Solomon. Probabil că primarul Solomon a văzut în 
dumnealui anumite calităţi  de tinereţe, de inteligenţă, de dorinţă de afirmare. Să ştiţi 
că în aceste ultime zile, din punctul meu de vedere a pierdut o mare oportunitate să 
demonstreze că are personalitate.   Personalitatea este o caracteristică definitorie a 
caracterului uman. Eu îl simpatizez în mod special şi nu vă ascund că eu l-aş fi votat pe 
dumnealui, dar deja este tardiv, zarurile sunt aruncate. 
     Dl. Viceprimar Sas: 
     M-a lăudat, dar  m-a şi jignit când a spus că n-am personalitate, dar poate suntem 
toţi stresaţi şi trebuie să mergem mai departe. 
     Dl. Cherciu: 
     De la bun început vreau să vă spun că cele ce le voi spune sunt în nume exclusiv 
personal, în calitatea mea de consilier local, de cetăţean al acestui municipiu şi nu 
angajează în nici un fel PDL al cărui membru sunt pentru simplul motiv că nu am fost 
mandatat de acesta.  Ne-am adunat astăzi aici în urma unui eveniment petrecut la 
începutul acestei luni şi anume arestarea d-lui primar Antonie Solomon. Nu mă voi 
referi la acest eveniment pentru că cu toţii suntem de acord că justiţia este singura care 
va trebui să  stabilească vinovăţia sau nevinovăţia dânsului.  Nu vreau să mă refer nici 
măcar la manifestările de simpatie şi solidaritate care au avut loc în această perioadă 
pentru că, până la urmă, din punct de vedere uman ele pot fi înţelese atâta vreme cât se 
desfăşoară în respectul legii. La ce vreau să mă refer este exemplul pe care funcţionarii 
primăriei, noi, membrii Consiliului Local trebuie să-l dăm în respectarea legalităţii şi 
corectitudinii în primul rând noi,  cetăţenilor acestui oraş. Şi spun asta bazându-mă 
oarecum pe două principii: primul este cel constituţional că nimeni nu este mai presus 
de lege, iar al doilea este mai degrabă o sintagmă care spune că “de la sublim până la 
ridicol nu este decât un singur pas”.  În lumina celor spuse, vreau să fac o solicitare 
expresă către viceprimarul care va primi delegarea de competenţă a d-lui primar, să ia 
deîndată  măsura înlăturării de pe faţada  primăriei a oricărui banner care nu îşi are  
locul pe o astfel de clădire.  Mai mult decât atât am şi solicitarea ca în viitor prin auto- 
ritatea pe care o va căpăta să preîntâmpine repetarea unor astfel de evenimente. 
       Dl. Preşedinte: 
      Trecem la înmânarea buletinelor de vot. După cum am mai spus,  pe buletinul de 
vot sunt trecuţi ambii viceprimari, votul este secret, se desfăşoară în urnă. Comisia de 
validare să înmâneze buletinele de vot. 
     D-na Tiribeja:                              
     Fiecare consilier a primit un buletin de vot. Sunt trecute două persoane şi anume cei 
doi viceprimari ai  Craiovei. Fiecare consilieri are dreptul să taie pe unul din cei doi 
viceprimari, deci votul este valid dacă este tăiată una din cele două persoane, dacă nu 
este tăiată nici o persoană, sau sunt tăiate ambele persoane,  atunci voturile sunt nule. 
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Va intra fiecare în cabina de vot şi acolo îşi va exercita votul, după care îl va băga în 
urna de vot.  
      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, 18.03.2010, cu ocazia votului acordat în vederea    
delegării către unul din viceprimarii municipiului Craiova a exercitării de drept a        
atribuţiilor Primarului Municipiului Craiova, prevăzute de  Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, până la data de 31.03.2010.  În urma exercitării votului s-a 
înregistrat următorul rezultat: voturi valabil exprimate – 27, voturi nule – 0, voturi 
pentru dl. Viceprimar Dincă Mărinică – 19, voturi pentru dl. Viceprimar Teodor Sas – 
8. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Semnează membrii comisiei 
de validare. 
     Dl. Preşedinte: 
     Dau citire hotărârii şi v-o supun la vot în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se ia 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. 

Art.2. Se deleagă dlui. Marinică Dincă, viceprimar al municipiului Craiova, 
exercitarea de drept a atribuţiilor Primarului Municipiului Craiova, prevăzute 
de Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, până la 
data de 31.03.2010.  

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru şi 9 abţineri. 
 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Sper ca peste 12 zile câte mai sunt până la încetarea acestor atribuţii, să conving şi 
ceilalţi colegi că putem face faţă împreună la aceste provocări în cadrul primăriei 
Municipiului Craiova. Vă mulţumesc. 

 
                                                                                                                                                                                                                 

      Dl.  Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 18.03.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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