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Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a postat o fotografie a unuia dintre pilonii Podului
Suspendat, în vârful căruia tronează două panouri solare.

Mesajul s-a dorit a fi o informare asupra faptului că reabilitarea podului se apropie de final dar a
dat de gol faptul că s-a ajuns la modificarea aspectului unui monument istoric.
Cascadoria tehnică a stârnit reacții negative din partea craiovenilor care au vizualizat postarea
iar Lucian Prejbeanu, consilierul primarului Craiovei, a încercat să ofere explicații:
"Lucrarea a avut toate avizele necesare inclusiv de la Ministerul Culturii cu toate
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comisiile de for public. In proiect, conform masuratorilor, panourile nu erau vizibile. În
urma montarii s-a constatat ca acest lucru este imposibil. Motiv pentru care s-a dat o
dispozitie de santier pentru relocarea acestora jos, langa piciorul podului.
Mentionez ca aceasta lucrare este finantata din fonduri europene nerambursabile si
montarea de solutii alternative de producere a energiei electrice a fost o solicitare in
ghid. Prin acest proiect am reusit sa atragem 7 milioane de euro fonduri europene prin
proiecte retrospective, bani accesati pentru vechiul proiect de renovare al Parcului plus
Podul Suspendat".
Și fostul lider liberal Horațiu Buzatu a reacționat la ceea ce a catalogat ca fiind o încălcare a
legii:
"Dacă fotografia prezentată de Craiova Reală nu este trucată (și sunt convins că nu este),
Primăria Craiova a fost de acord ca pe unul din stâlpii de susținere ai podului suspendat
din Parcul Romanescu să fie instalate panouri solare.
Nu știu cine a gândit o astfel de barbarie și nici de ce a fost acceptată de beneficiar, dar
un lucru este sigur: podul suspendat, ca parte a Parcului Romanescu este un monument
istoric de categoria A. Prin urmare, cred că avem de a face și cu o încălcare a Legii 422
privind protecția monumentelor istorice.
Prefectura Dolj, Comisia de Cultura a PNL, Directia Județeană pentru Cultura Dolj, ce
părere aveți ?"
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