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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.09.2010 

 

 
 

  
 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, 1 consilier absent motivat: dl. Cherciu. Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de 
azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier Radu Marin să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
   Prin dispoziţia nr. 25572/10.09.2010, 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 15.09.2010, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind luare act Decizia Penală nr.635/R a Curţii de Apel 
Galaţi pronunţată în şedinţa publică din data de 8 septembrie 2010 privind 
înlocuirea măsurii arestării preventive a  Primarului Municipiului Craiova, dl. 
Antonie Solomon, cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivele de investitii din cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere 
din zona de Nord Vest a Polului de Crestere Craiova, in vederea fluidizarii 
traficului in Zona Metropolitana Craiova”. 

 
     Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
        V-aş propune să începem cu punctul 2 al ordinei de zi şi în acest timp să împărţim 
buletinele de vot, deoarece la primul punct trebuie să şi votăm.                                                                              
     D-na Secretar: 
     Eu spun să intrăm în primul punct, împărţim buletinele, apoi treceţi la vot. Până se 
face numerotarea, trecem la punctul 2. 
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1. Proiect de hotărâre privind luare act Decizia Penală nr.635/R a Curţii de 

Apel Galaţi pronunţată în şedinţa publică din data de 8 septembrie 2010 

privind înlocuirea măsurii arestării preventive a  Primarului Municipiului 

Craiova, dl. Antonie Solomon, cu măsura obligării de a nu părăsi 

localitatea.  

     Dl. Preşedinte: 

     Vreau să împărţim buletinele de vot. 
     D-ra Predescu: 
     Dacă sunt discuţii. Cu privire la temeiul juridic, noi nu avem practic un temei legal 
de a lua o măsură de delegare a atribuţiilor primarului. În primul rând proiectul, cel 
puţin pentru mine, este neclar cu privire la temeiul juridic, aşa cum este arătat pentru 
că art. 72 alin. 1 are două teze juridice.  Trebuia să ni se prezinte care dintre teze este 
aplicabilă: teza 1 sau teza 2. Oricum în cauză nu sunt aplicabile nici una, pentru că teza 
1 vorbeşte despre încetarea mandatului, ceea ce nu este cazul, teza 2 vorbeşte despre 
suspendarea mandatului, ceea ce nu mai este cazul pentru că nu ne aflăm în nici una 
dintre dispoziţiile legale. Acum, cu privire la temeiul juridic, noi nu avem competenţa 
de a adopta o astfel de hotărâre.  Legea a reglementat expres dintre măsurile preventive 
reglementate de Codul de Procedură Penală, şi sunt patru, reţinerea, obligarea de a nu 
părăsi localitatea, obligarea de a nu părăsi ţara şi arestul preventiv,  a reglementat ca 
temei al suspendării de drept al mandatului primarului doar pe cea mai gravă dintre ele: 
arestul preventiv. Ceea ce înseamnă că în situaţia măsurii prevăzute de Codul de 
Procedură Penală, a obligării de a nu părăsi localitatea, legiuitorul nu a înţeles să 
reglementeze suspendarea exerciţiului mandatului primarului pe această perioadă. Cât 
priveşte conţinutul măsurii, sunt obligaţile art. 145 Cod de Procedură Penală, printre 
care cea luată prin decizia penală pronunţată de Curtea de Apel Galaţi. Legiuitorul la 
data la care a reglementat atât Legea administraţiei publice locale, nr. 215, cât şi 
statutul aleşilor locali, avea cunoştinţă de conţinutul măsurii prevăzut de art. 145 Cod 
Procedură penală ceea ce înseamnă că nu a înţeles că există incompatibilitatea fizică de 
a exercita această atribuţie.  În materie penală, normele sunt de strictă interpretare şi 
aplicare. Ele nu pot fi extinse în interpretarea lor. Cunoaştem că norma penală nu 
produce nici efecte extrateritoriale în sensul că nu produce efecte pe teritoriul altui stat, 
decât în prezenţa unei convenţii bilaterale încheiate între statele membre sau în cazul 
statelor  membre ale Uniunii Europene între convenţii între aceste state. Pe cale de 
consecinţă, nu putem interpreta în acest sens pentru că, deşi este o măsură ce priveşte 
un drept subiectiv de natură civilă, exerciţiul unui drept ce ţine de demnitatea publică 
de primar, acestui drept nu îi pot fi aduse restrângeri pentru că el priveşte capacitatea 
de folosinţă şi de exerciţiu a persoanei fizice, iar restrângerile sunt de strictă 
interpretare şi aplicare.  Faptul că legiuitorul nu a prevăzut competenţa pentru 
Consiliul Local este un lucru cert. În materie de administraţie publică, autoritatea 
locală nu are competenţă generală aşa cum are Parlamentul, ca organ suprem legiuitor 
al statului, ci are o competenţă atribuită, dată prin lege de către Parlament, de către 
organul legiuitor. Dacă nu s-a prevăzut pentru autoritatea locală, în speţă Consiliul 
Local, a dispune cu privire la imposibilitatea exercitării mandatului,  nu putem lua 
această măsură pentru situaţia cu care am fost sesizaţi. 
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     Mai este o chestiune. Când noi am luat măsura delegării atribuţiilor de primar către 
unul din viceprimari, fusesem sesizaţi cu ordinul prefectului dat în condiţiile art. 71 din 
Legea 215. Atâta timp cât în prezent nu mai subzistă cauza care a dus la emiterea 
ordinului prefectului pentru această şedinţă, noi trebuia să fim sesizaţi cu actul de 
revocare al ordinului prefectului, întocmit chiar de această instituţie, Instituţia 
Prefectului. Nu poate Instituţia Prefectului să ne sesizeze pur şi simplu, aşa cum face în 
documentarea pe care o avem noi depusă, cu adresă prin care ne spune că trebuie să 
luaţi măsurile necesare. Nu. Pentru că noi vom lua măsurile necesare numai în urma 
măsurii pe care a luat-o prefectul. Luna trecută eu am reflectat mult asupra acestei 
chestiuni şi cred că cu toţii, pentru că nu avem doar 20 de ani, avem şi vârste mai 
înaintate, am trăit acest fenomen. Luna trecută când m-am preocupat de elaborarea 
proiectului privind regimul Teatrului Liric Elena Teodorini,  văzând toate actele 
adoptate în anii 1970, stând de vorbă şi cu  cel care era responsabil în acea perioadă în 
funcţii de conducere, în judeţul Dolj, municipiul Craiova, văzând procedurile care se 
urmau, am înţeles clar că în timp ce înainte de 1990, competenţa, statul, puterea, era 
toată centralizată, şi competenţa statului era exercitată la nivel central, prin autorităţile 
centrale, la Bucureşti, iar descentralizarea se realiza prin competenţe mici date 
autorităţilor judeţene, şi autorităţile municipale erau practic, nişte simpli executanţi 
atunci când li se dădea această competenţă, în prezent observăm că asistăm la un 
fenomen de încărcare cu atribuţii nu neapărat cu competenţe, a autorităţilor locale. 
Sunt probleme în discuţii care ţin de drepturi fundamentale. Dacă pe dvs. nu vă 
interesează, este problema dvs. Prea ne-am obişnuit să tratăm cu uşurinţă probleme 
grave. De această dată noi nu putem fi obligaţi să tranşăm prin vot în măsura în care 
Instituţia Prefectului s-a derobat de competenţa pe care o avea de a se pronunţa asupra 
revocării ordinului privind susupendarea de drept, trebuie să lămurim această 
chestiune, dacă mai este, dacă mai operează suspendarea de drept. Nu mai operează 
suspendarea de drept atâta timp cât a încetat cauza de suspendare, starea de arest 
preventiv. 
      Care este temeiul delegării atribuţiilor? Suntem sesizaţi chiar cu un act al persoanei 
de care este vorba, primarul Antonie Solomon, deja delegate atribuţiile? Nu. Suntem 
sesizaţi cu un act din partea unuia dintre viceprimari, ce constată acest lucru? Nu. 
Suntem sesizaţi de Instituţia Prefectului, dar cu privire la faptul că s-a luat măsura 
obligării de a nu părăsi localitatea şi să procedăm în consecinţă.  Prima problemă de 
drept pe care noi trebuie să o tranşăm este aceea dacă mai operează suspendarea de 
drept. Nu mai operează suspendarea de drept. În primul rând trebuie să decidem cu 
privire la această chestiune.  
     Pot să-şi exercite în continuare atribuţiile viceprimarii, în condiţiile legii. De ce să 
fie delegate atribuţiile primarului, atâta timp cât noi de această dată suntem forţaţi prin 
această adresă din 10.09. 2010 să luăm o hotărâre peste competenţele date prin lege 
Consiliului Local. Eu nu am cum să votez în lipsa unui temei legal un astfel de proiect. 
     Dl. Preşedinte: 
     Toţi suntem indignaţi în primul rând de luarea dreptului la muncă a primarului ales 
al Craiovei, dar este o hotărâre judecătorească, un ordin al prefectului şi aici este 
problema noastră. 
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     D-na Secretar: 

     Voi face câteva referiri legate de temeiul legal. Mai întâi vreau să observaţi că 
proiectul pe care l-aţi avut,  în art. 2 nu este o exercitare a atributelor, ca efect al 
suspendării de drept ci ca efect al obligaţiei stabilite de instanţa penală de a nu exercita 
funcţia, deci o suspendare pe durata măsurii preventive. Cum spunea d-ra Predescu, 
materia penală este de strictă interpretare. Ca atare, primirea deciziei ne obligă la 
executare, potrivit art. 145 – 2 -  indice 1 care  spune clar că decizia urmează a fi 
comunicată organelor şi altor instituţii  fiind ţinute să asigure respectarea obligaţiilor 
care îi revin.  În decizie, după cum aţi observat, una din obligaţii era aceea de a nu 
exercita funcţia, deci atributele acesteia. Ca atare, ceea ce vă propunem noi întrucât în  
Legea 215 ca şi în Legea 393, legiuitorul n-a avut în vedere decât o singură cauză de 
suspendare care se dispune  pe cale necontencioasă, deci pe calea ordinului prefectului,  
în cazul arestării preventive. În această situaţie, ordinul prefectului nu mai putea fi de 
această dată adoptat. Măsura pe care putea să o ia prefectul era decât cea de 
comunicare în vederea executării, întrucât ordinul acestuia a încetat fiind adoptat pe 
durata măsurii preventive. Ca atare, efectele sale având un caracter temporar, încetează 
la data la care măsura arestării preventive a încetat. Ca atare, acesta este motivul pentru 
care atât instanţa, cât şi prefectul, au comunicat şi unul şi celălalt singura abilitate 
potrivit prevederilor legale, să dispună respectarea acestei interdicţii care este 
subsecventă, pronunţată de către instanţă, nu poate fi decât autoritatea acolo unde îşi 
desfăşoară raportul de demnitate primarul. Faţă de cele de mai sus, prevederea din art. 
72 ca fiind singura din legea 215 care vorbeşte de suspendare, a fost avută în vedere la 
promovarea acestui proiect de hotărâre şi art. 145 Cod Procedură Penală. Aţi invocat la 
un moment dat că este vorba de o limitare sau de o restrângere a exerciţiului dreptului. 
Potrivit Constituţiei, exerciţiile dreptului se pot restrânge decât în condiţiile legii. De 
această dată, restrângerea dreptului de a exercita profesia este Codul de Procedură 
penală art. 145 potrivit căruia una din obligaţiile şi interdicţiile  văzute şi reţinute în 
decizia penală este aceea de a nu  exercita profesia, meseria sau să nu desfăşoare 
activităţi în exercitarea cărora a săvârşit fapta.  Este dacă vreţi, un caz similar dacă un 
medic ar exercita, ar fi condamnat sau ar avea dispusă o măsură preventivă, ar avea 
interzicerea exercitării  profesiei, respectiv aceea de a profesa ca medic. Nimeni nu 
vrea să dispună o asemenea măsură, să nu credeţi că este uşor ca noi să vă propunem 
aşa ceva, iar, revocarea nu se putea, alt element pentru care a trebuit să vă propunem 
acest lucru este exerciţiul continuu al atribuţiilor primarului. De ce? În afară de 
atributele pe care le pot exercita cei doi viceprimari, prin efectul legii 215 şi al 
legislaţiei în vigoare, există o anumită categorie de drepturi şi obigaţii sau de atribuţii 
care sunt exclusive ale primarului şi  vă dau un singur exemplu: Legea 50. Un singur 
exemplu, deci nu vorbesc de toate celelalte. Ar însemna ca în această perioadă 
exerciţiul acestor drepturi să nu fie exercitat de nimeni, atributele să fie neexercitate şi 
activitatea autorităţii locale să nu se poată materializa şi, ca atare, afectează activitatea 
întregii autorităţi.   
     Dl. Răducănoiu: 

     Cred că ar fi trebuit să începem prin a saluta prezenţa în libertate a  cetăţeanului, 
omului şi primarului ales al Craiovei, Antonie Solomon. Este ceva excepţional pentru 
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că viaţa, libertatea şi sănătatea sunt lucrurile cele mai importante în viaţa individului 
uman. Evident că ne aflăm în situaţia unor restricţii care, cu certitudine dacă aţi fi citit 
cu toţii şi cu atenţie sentinţa Curţii de Apel Galaţi, ele sunt temporare şi cu certitudine, 
cei care se pricep îşi dau seama că în perioada următoare, rând pe rând, ele pot fi 
eliminate. Evident că problemele ridicate de colega mea au o bază reală, ele sunt 
obiective. Nimeni nu este vinovat că legiuitorul nu s-a gândit şi la o astfel de speţă. Fac 
o paranteză şi vă dau exemplul anului 1996 când primarul ales al Craiovei a fost pus în 
imposibilitatea de a depune jurământul de credinţă şi, în conformitate cu Legea 
administraţiei publice locale în condiţiile în care primarul nu depune jurământul de 
credinţă, este considerat demisionat de drept. Depunerea jurământului de credinţă era 
un pas, primul punct pe ordinea de zi la prima şedinţă de constituire a consiliului local. 
Evident că majoritatea membrilor consiliului local îi erau ostili şi, ca atare, n-au votat 
acest punct de pe ordinea de zi.  S-a interpretat o a doua teză a art. 39 din legea 
administraţiei publice locale de atunci că în situaţii deosebite, primarul poate depuse 
jurământul de credinţă în faţa preşedintelui instanţei care i-a validat alegerea. Am 
discutat cu făcătorii acelei legi a administraţiei publice locale şi mi-au mărturisit că 
niciodată nu s-au gândit la o astfel de situaţie. Am închis paranteza. Într-o situaţie 
asemănătoare subntem acum şi avem responsabilitatea ca Instituţia Primarului să 
funcţioneze. Până la urmă cenzorul legalităţii este Instituţia Prefectului, care mai şi 
greşeşte, dar uneori consider legale anumite hotărâri cu care majoritatea consilierilor 
municipiului Craiova n-au fost de acord. Ca atare cred că trebuie să trecem peste acest 
impas   ale cărui consecinţe nu vor fi decât de scurtă durată, am certitudinea studiind 
documentele penale puse la dispoziţie. 
     Dl. Badea: 
    Noi o să fim scurţi, cei de la PNL. Expunerile pe care le-au făcut colegii noştri, d-ra 
Predescu  şi dl Răducănoiu, nu are rost să le mai repetăm noi. Noi nu vom vota acest 
punct pentru că nici unul dintre cei doi viceprimari nu cred că reprezintă craiovenii 
pentru postul de primar. Asta este părerea noastră şi noi aşa vom face. Aceşti domni 
viceprimari n-au fost aleşi de craioveni, au fost numiţi până la urmă de dl. Berceanu şi 
de dl. Solomon. Ştim toţi asta dar n-are rost să mai discutăm.  
     D-ra Predescu: 

     Dacă se va proceda la vot, în aceste condiţii solicit executivul şi secretarul 
municipiului să se pronunţe asupra următoarelor. Dacă în partea expozitivă, în 
preambulul  hotărârii noastre, înţelege să modifice ceea ce este scris cu privire la 
identificarea deciziei penale pentru că în nici un act oficial nu se poate regăsi doar atât, 
decizia penală  nr.635/R. Ea se identifică altfel, cu date, cu dosar, ceea ce trebuie reluat 
şi la art. 1. dacă la temeiul juridic înţelege să completeze  după alin. 1 una dintre cele 
două teze, 1 sau 2, ştim că se lucrează astfel în drept,  şi dacă înţelege să completeze 
raportul de specialitate  arătând toate aceste probleme. Inclusiv cu cele invocate astăzi 
public în privinţa ordinului prefectului. Că a încetat de drept deşi trebuia să ni se 
comunice această încetare de drept. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 

      Pentru o creştere a bugetului local ar trebui să tăiem pentru anumite persoane 
biletul la intrare. Suntem totuşi consiliul local nu circul care săptămâna trecută a plecat 
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din Craiova şi ar trebui să punctez partea juridică a discuţiei. Am auzit acest lucru şi 
cred că l-au auzit toţi craiovenii prin intermediul presei, consiliul local nu are atribuţii 
de delegare. Apoi s-au pus în dezbatere două teze. Consiliul local chiar a făcut-o de 
două ori, a delegat atribuţiile, este singura instituţie abilitată când primarul nu poate să-
şi exercite mandatul şi sunt o grămadă de motive enunţate în lege, consiliul local este 
singurul abilitat să delege. De aceea suntem astăzi aici, să delegăm. Îmi aduc aminte 
celelalte două chiar trei şedinţe de consiliu înainte de aceasta cu toată sarea şi piperul 
lor. Este o măsură temporară, cum corect a spus dl. Răducănoiu. Aşa a fost şi până 
acum, o măsură temporară,  Cu siguranţă că dacă mergem pe teze, vedem că în cele 
două teze se discută de o măsură administrativă luată de prefect. S-a mai vorbit şi de 
interpretarea Codului Penal şi de Procedură Penală. Nu este cazul să-l interpretăm, 
avem  o decizie dată de instanţa de judecată şi nu este nici o problemă ca d-na secretar 
să completeze cu date şi număr de dosar al aceleiaşi instanţe. Drept urmare, în această 
situaţie prefectul nu are cum să-şi revoce un ordin căruia i-au încetat efectele. Aşa 
trebuie să spunem, orice instituşţie nu poate să-şi revoce un act administrativ căruia i-
au încetat efectele. Pentru ce? Ca să ştim şi noi. Suntem jurişti unii dintre noi. Şi 
ceilalţi colegi care nu sunt jurişti cred că au priceput mai bine decât noi. La şedinţa 
anterioară de delegare de competenţă am avut un ordin al prefectului pe care l-am avut 
toţi în mapă şi cu siguranţă l-am citit şi am fost bine informaţi de ceea ce scria în el, de 
conţinutul lui. Dacă  ne-am fi dus la acea şedinţă şi am fi văzut că încetează efectele la 
acea dată a încetării măsurii preventive, n-ar mai fi avut loc această dezbatere pe 
această discuţie. Oricare dintre noi, cei care am văzut acel ordin, cu siguranţă n-am fi 
dat un alt ordin din care să revocăm un iordin ale cărui efecte încetaseră. Este mai mult 
decât ilogic. La fel şi hotărârea noastră de consiliu. Ar fi trebuit pe acelaşi principiu să 
fi venit astăzi şi să  dăm un proiect de hotărâre prin care ne revocăm hotărârea dacă 
anterior. Efectele ei au încetat odatăî cu încetarea măsurii preventive. Drept urmare, 
nici tehnica legislativă nu ne ajută, nici logica nu ne ajută. Eu unul sunt cel care sper 
cel mai mult, pentru că şase luni am simţit pe pielea mea ce înseamnă această instituţie, 
am luat măsurile cele mai nepopulare din ultimii 20 de ani, am făcut rectificări 
bugetare în minus ce nu s-au făcut în 20 de ani, cu toată opoziţia. Eu doresc ca efectele 
să fie pe o perioadă cât mai scurtă şi cred că fiecare dintre noi este responsabil de 
funcţionarea acestei instituţii. Suntem responsabili în faţa craiovenilor. Dacă a apărut o 
situaţie neprevăzută în care toţi am fost puşi în poziţie de of site, cred că trebuie să fim 
responsabili. Am explicat destul de clar şi vă cer să fiţi responsabili şi nu  să daţi 
declaraţii politice. 
     D-ra Predescu: 

     În aceste condiţii înţeleg prin declaraţiile pe care le-aţi făcut că se va completa 
inclusiv art. 1?    În raport de ceea ce s-a spus înainte se va scrie un nou alineat prin 
care se constată că a încetat suspendarea de drept? 
     D-na Secretar: 
     Este nelegal să cuprindem aşa ceva. Este act administrativ, care este ordinul 
prefectului, în conţinutul său scrie clar că este pe durata măsurii arestării preventive. 
Ca atare, este act administrativ cu efect temporar care se împlineşte ca efecte în ziua în 
care încetează măsura. Data înlocuirii  măsurii este data încetării ordinului. Revocarea 
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ca operaţiune,  specialist de drept public, este o măsură care desfiinţează un act care n-
a produs niciodată vreun efect, şi deci această operaţiune este total nelegală. Eu în 
acest referat nu fac decât să iau act de măsura care dispune pe mai departe 
imposibilitatea  exercitării prerogativelor de către primar, prin luare act a obligaţiei 
prevăzute de art. 145, fac aplicarea unui text şi a unei decizii penale. În art. 1 de acord 
să scriem exact ca în raport, numărul deciziei penale pronunţate în dosarul nr. 
1141/44/2010, fără a dezvolta cuprinsul acesteia.  
     D-ra Predescu: 
     Despre revocare nu au fost vorbele mele. Este o declaraţie dată chiar de prefect. Eu 
am vorbit despre constatare, însă noi luăm în altă ipoteză de drept această măsură nu 
aceea prevăzută de legiuitor a suspendării de drept. Noi interpretăm. 
     D-na Secretar: 
     Acoperitor pentru ceea ce spuneţi dvs. este ceea ce am precizat la începutul şedinţei 
că art. 2 va fi fără sintagma “de drept”.  
      Dl. Preşedinte: 
     Sper că nu mai are nimeni nimic de spus. Toţi consilierii doresc ca primarul să 
primească dreptul de a munci, această hotărâre să fie temporară. Vă rog să votăm pe 
buletinel de vot aşa cum consideraţi dvs.  
      S-a supus la vot prin vot secret. 
      După exercitarea votului s-a dat citire procesului verbal de validare. 
     Dl. Ţui: 

     Proces-verbal încheiat azi, 15.09.2010 cu ocazia delegării exercitării atribuţiilor 
Primarului Municipiului Craiova. În urma votului exercitat: Dincă Mărinică – 18 voturi 
pentru, Sas Teodor – 1 vot pentru, voturi anulate – 5, voturi nule – 3. 
Art.1.  Se ia act de Decizia Penală nr.635/R a Curţii de Apel Galaţi, pronunţată la data 

de 8 septembrie 2010, în Dosarul nr.1141/44/2010, privind înlocuirea măsurii 
arestării preventive a  Primarului Municipiului Craiova, dl. Antonie Solomon, 
cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 

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

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

     Dl. Preşedinte: 
     Vă mulţumesc că aţi dat dovadă de înţelegere pentru ca primăria Municipiului 
Craiova să poată lucra şi aşteptăm ca magistraţii de la Galaţi să-i dea drept de muncă 
primarului municipiului Craiova. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului “Reabilitarea 

infrastructurii rutiere din zona de Nord Vest a Polului de Crestere Craiova, 

in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova”. 
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     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  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 

modernizare sistem rutier bulevardul Olteniei, din municipiul Craiova”, 
prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 

-  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 22.510.530 lei 
-  Durata de execuţie a investiţiei – 10 luni 

Art.2. Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Toamnei, din municipiul Craiova”, prevăzută 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 4.326.370 lei 
-  Durata de execuţie a investiţiei – 7 luni 

Art.3. Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier bulevardul Tineretului, din municipiul Craiova”, 
prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 12.122.890 lei 
-  Durata de execuţie a investiţiei – 8 luni 

Art.4. Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Amaradia, din municipiul Craiova”, 
prevăzută în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 8.897.070 lei 
-  Durata de execuţie a investiţiei – 10 luni 

Art.5. Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Brestei - tronsonul cuprins între bvd. Râului şi str. 
Pelendava, din municipiul Craiova”, prevăzută în anexa nr.5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 13.526.790 lei 
- Durata de execuţie a investiţiei – 10 luni 

Art.6. Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Pelendava, din municipiul Craiova”, prevăzută în anexa 
nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori 
tehnico – economici: 
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 12.554.680 lei 
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-  Durata de execuţie a investiţiei – 8 luni 
Art.7.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.93, 94, 95, 98, 291 şi 292/2009. 
Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare, 
Tehnică şi Investiţii  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, 15.09.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Marin Radu Nicoleta Miulescu 

 
 

 

 

 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


