
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
          PROIECT 
 

    
  HOTĂRÂREA NR.______ 

privind delegarea, către dl.viceprimar Cosman Adrian, a exercitării atribuţiilor 
primarului municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
23.05.2017; 
   Având în vedere raportul nr. 70280/2017 întocmit de Serviciul Administraţie 
Publică Locală prin care se propune delegarea, către dl.viceprimar Cosman Adrian, a 
exercitării atribuţiilor primarului municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei 
funcţii; 
 În temeiul art.45 alin.1, art.61 alin.2, art.72 alin.1 şi art. art.115, alin.1, lit. b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 
 
Art.1. Se deleagă dlui.Cosman Adrian, Viceprimar al Municipiului Craiova, exercitarea 

de drept a atribuţiilor Primarului Municipiului Craiova, conferite prin lege, pe 
perioada vacanţei acestei funcţii. 

Art.2. În perioada în care va exercita atribuţiile conferite de lege primarului, respectiv în 
perioada de vacanţă a funcţiei de Primar al Municipiului Craiova, dl.Viceprimar 
Cosman Adrian, va beneficia de o indemnizaţie lunară unică, egală cu cea a 
funcţiei de primar. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

 
 

     INIŢIATOR,   AVIZAT, 
    PT. PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

         VICEPRIMAR,       Ovidiu MISCHIANU 
                  Mihail GENOIU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
NR.70280/22.05.2017 

                                                                                       Se aprobă, 
                                                                                                Pt.Primar, 
                                                                                               Viceprimar, 
                                                                                                              Mihail GENOIU 
         
                       Avizat, 
               PT. SECRETAR, 
                    Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 

Raport 
privind delegarea exercitării atribuţiilor primarului municipiului Craiova, 
pe perioada vacanţei acestei funcţii,  către dl. viceprimar Cosman Adrian  

 
 
 

Prin cererea înregistrată sub nr.169/22.05.2017, dl. Mihail Genoiu a 
înaintat Consiliului Local al Municipiului Craiova, cererea de demisie din 
calitatea de consilier local al municipiului Craiova. Urmare acestui fapt, prin act 
de autoritate, Consiliul Local al Municipiului Craiova a luat act de cererea de 
demisie, în conformitate cu prevederile art.12  din Legea 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali şi a declarat vacant locul de consilier local. 
        Totodată, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.2/2017 a fost delegată, către dl. Mihail Genoiu, Viceprimar al Municipiului 
Craiova, exercitarea de drept a atribuţiilor Primarului Municipiului Craiova, 
conferite de lege, pe perioada vacanţei acestei funcţii.  
          Potrivit prevederilor art.72 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, în caz de vacanţă a funcţiei de primar, 
atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de drept, până la alegerea 
unui nou primar, de către unul din viceprimari, desemnat de consiliul local, cu 
votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, cu respectarea drepturilor şi 
obligaţiilor corespunzătoare funcţiei şi care va primi o indemnizatie lunară 
unică, egală cu cea a funcţiei de primar, pe perioada exercitării funcţiei. 
          Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile 
art.72 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele: 

- delegarea dlui.Cosman Adrian, Viceprimar al Municipiului Craiova să 
exercite de drept atribuţiile Primarului Municipiului Craiova, conferite 
prin lege, pe perioada vacantei acestei funcţii; 

- în perioada în care va exercita atribuţiile conferite de lege primarului, 
respectiv în perioada de vacanta a funcţiei de Primar al Municipiului 



Craiova, dl.Viceprimar Cosman Adrian va beneficia de o indemnizaţie 
lunară unică, egală cu cea a funcţiei de primar. 
 
 

 
 
           ŞEF SERVICIU, 
            Irina STUPARU 
  

                                            ÎNTOCMIT, 
                                             Cons.jr. Alina Constantinescu 
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