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Aleșii locali nu și-au dat girul pe un proiect privind majorarea costurilor pentru
reabilitarea Casei Căsătoriilor din Craiova.

Firma care a întocmit documentația şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa
Rusănescu (Casa Casătoriilor)” din Craiova a anunțat că e nevoie de mai mulți bani față de
evaluarea făcută în 2017 pentru reabilitarea clădirii, costurile actuale fiind mai mari cu circa 6
milioane de lei. Cum creșterea e una substanțială, aleșii locali nu s-au lăsat convinși că
municipalitatea trebuie să meargă mai departe cu acest proiect, chiar dacă mare parte a banilor
e din fonduri UE. ”În urma întocmirii documentației de proiectare faza PAC, a rezultat o
creștere a valorii investiției de la 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA), la faza DALI, la
16.917.092,71 lei (inclusiv TVA) la faza PAC, PT, respectiv o majorare a valorii cu 52,4%”,
se arată în Referatul de aprobare privind actualizarea documentatței de avizare a lucrărilor,
întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Craiova.
Argumentele firmei SC Gertrix, cea care a întocmit documentația, au fost creșterea cheltuielilor
cu salariile, cu mâna de lucru sau cu materialele de construcții.
Pe lângă părerea celor mai mulți dintre consilierii, și Olguța Vasilescu a fost de acord că suma e
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prea mare și că, în plus, clădirea nu ar mai putea fi folosită pentru oficierea căsătoriilor,
obiectivul devenind după reabilitare - așa cum se prevede în contractul de finanțare - muzeu al
personalităților orașului.
”Și mie mi se pare, într-adevăr, diferența foarte mare. Ceea ce era Casa Căsătoriilor se va
transforma într-un muzeu. Nici nu pot să dau vina pe colegii noștri, pentru că la vremea
respectivă au găsit o singură sursă de finanțare. Adică era deschisă axă doar pentru
muzee și au vrut să profite de bani ca să poată reabilita această clădire monument. CL va
trebui, totuși, să-și asume faptul că s-a făcut până acum o ivestiție de 130.000 pe studiul
de fezabilitate. Încercăm să nu pierdem această sumă, pentru că îl aruncăm la gunoi, și o
să încercăm să găsim altă axă cu ADR pe finanțare europeană ca să putem măcar să o
avem în continuare pentru ceea ce era ea folosită în ultimii, ani, de Casă a Căsătoriilor, și
nu de muzeu, care nu e necesar în această perioadă”, a declarat edilul.
În cele din urmă, majoritatea consilierilor locali a decis: mai bine să pierdem 130.000 de lei,
decât să cheltuim 6 milioane de lei nejustificat. Șase aleși au votat ”pentru”, doi s-au abținut, iar
restul de 19 au votat ”împotrivă”.
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