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   HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

anul 2018, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile de înmormântare a  
marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, Neculai Tilihoi 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 26.04.2018; 
 Având în vedere raportul nr.62001/2018 al Serviciului Imagine şi nr.64353/2018 
al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 
2018, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile de înmormântare a  marelui sportiv, 
Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, Neculai Tilihoi; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;  
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.  Se aprobă alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2018, a sumei de 41.285,22 lei, reprezentând cheltuielile de 
înmormântarea a marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, 
Neculai Tilihoi. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 

Imagine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

  
                INIŢIATOR, AVIZAT, 

             PRIMAR, SECRETAR, 
         Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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                                                                                  Se aprobă 
                                                                                 Primar, 

                                                                                 Mihail GENOIU 
 

 
                 Director Executiv, 

     Direcţia Economico – Financiară 
                                                                                  Lucia ŞTEFAN 

 
 
 

RAPORT 
privind acordarea unui sprijin financiar  
ca urmare a decesului lui Neculai Tilihoi,  

Cetățean de Onoare al Municipiului Craiova 
 
 
 Prin HCL nr. 85/2003, s-a aprobat ca marele fotbalist al Craiovei Maxima și al 
Naționalei României, din perioada de glorie a celor două echipe, Neculai Tilihoi să 
devină Cetățean de Onoare al Municipiului Craiova, ca semn de maximă recunoștință 
și respect pentru ceea ce a reprezentat acest mare sportiv pentru milioane de oameni. 

 A debutat la Craiova în anul 1976 și a evoluat până în anul 1987. Cu el în 

teren, Universitatea Craiova a ajuns să cunoască marile performanțe fotbalistice, să 
câștige două campionate, patru cupe și să ajungă în semifinala Cupei UEFA în 
sezonul 1982-1983. A strâns 291 de meciuri în Liga I și a marcat de șase ori. 

A fost campion al României în 1980 și 1981 cu Universitatea Craiova și a 
ridicat de patru ori deasupra capului Cupa României, în anii 1977, 1978, 1981 și 

1983.   
 După o lungă perioadă în care s-a luptat cu o boală grea, la doar 61 de ani, 
Neculai Tilihoi a decedat în data de 25 martie 2018, lăsând în urmă amintiri de 
neuitat pentru fotbalul românesc și în special pentru fotbalul oltenesc.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, cu numărul 

60885/12.04.2018, dl. Lucian Răzvan Tilihoi, fiul lui Neculai Tilihoi, solicită 
autorității locale sprijin material pentru acoperirea cheltiuelilor legate de decesul și 
înmormântarea tatălui său, având în vedere că familia fostului mare jucător - Cetățean 
de Onoare al Craiovei nu are posibilități financiare. La adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova, cu numărul 60886/12.04.2018 sunt atașate următoarele 
documente: 

- Factura nr. 00823/14.04.2018 în valoare de 5.999,95 lei, emisă de SC 
Marmolux SRL pe numele d-lui Tilihoi Lucian - fiul lui Neculai Tilihoi, 
reprezentând cheltuieli pentru realizarea unui monument funerar. 







 

- Factura nr. 2346/13.04.2018 în valoare de 25.939,00 lei, emisă de SC 

Servicii Funerare President SRL pe numele d-lui Tilihoi Lucian Răzvan - 
fiul lui Neculai Tilihoi, reprezentând servicii funerare. 

- Factura nr. 0001525/13.04.2018 în valoare de 9.346,27 lei, emisă pe numele 
d-lui Tilihoi Lucian - fiul lui Neculai Tilihoi, reprezentând cheltuieli legate 
de pomană.  

- Copiile HCL nr. 85/2003 și Anexei 1 la HCL nr. 85/2003 prin care se 
conferă titlul ”Cetățean de Onoare” al municipiului Craiova d-lui Neculai 
Tilihoi  

- Certificatul de Deces nr. 387729/26.03.2018 al d-lui Tilihoi Neculai 
- C.I seria DX, nr. 990151 a d-lui Tilihoi Lucian-Răzvan - fiul lui Neculai 

Tilihoi, certificată pentru conformitate cu originalul 
- Extras de cont Raiffeisen Bank pe numele d-lui Tilihoi Lucian-Răzvan - fiul 

lui Neculai Tilihoi 
- Certificatul de naștere seria N.B nr. 576867 al d-lui. Tilihoi Lucian-Răzvan - 

fiul lui Neculai Tilihoi 

- Cererea d-lui Tilihoi Lucian-Răzvan - fiul lui Neculai Tilihoi, înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr. 60885/12.04.2018, prin care se solicită 
sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor legate de decesul și 
înmormântarea d-lui Tilihoi Neculai. 
 

 Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36 alin 1, alin.2 lit.d, 
alin.6 lit.a) pct.6, din Legea 215/2001, privind Administrația Publică Locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 14, alin. 4, din Legea 
273/2006 privind Finanțele Publice Locale, republicată, propunem Consiliului Local 
Municipal următoarele: 

 

• alocarea de la bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 a sumei de 
41.285,22 lei, reprezentând cheltuielile de înmormântare a marelui sportiv, 
Cetățean de Onoare al municipiului Craiova, Neculai Tilihoi. 

 

Plata se va face pe baza facturilor și a documentelor justificative prezentate de 
către familia defunctului. 
 
 
 

Şef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
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