
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                          

     HOTĂRÂREA NR. 8 
privind aprobarea componenţei Colectivului de Coordonare şi Supervizare pentru 

atribuirea contractului de delegare pentru  serviciul de transport public local de 
persoane prin cuse regulate 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

25.01.2016; 
Având în vedere raportul nr.10520/2016 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 

care se propune aprobarea componenţei Colectivului de Coordonare şi Supervizare pentru 
atribuirea contractului de delegare pentru  serviciul de transport public local de persoane 
prin cuse regulate şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.31 şi 32/2016;      
          În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public 
local, modificată şi completată, Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
modificată şi completată, a Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale, Hotărârii 
Guvernului nr.71/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii şi Codului  Muncii;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, 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 componenţa Colectivului de Coordonare şi Supervizare pentru atribuirea 

contractului de delegare pentru  serviciul de transport public local de persoane prin 
cuse regulate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi membrii comisiei vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                  PT. SECRETAR, 

        Nicuşor COTESCU                  Ovidiu MISCHIANU 



 

 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.8/2016 
 

 
 

 

 
 

 

Colectivul de Coordonare si Supervizare pentru  atribuirea contractului de 
delegare pentru  serviciul de transport public local de persoane prin cuse 

regulate 
 

 

 

 

 

 

Preşedinte- Mihail Genoiu-Viceprimar al Municipiului Craiova 

 

Membri: 
1. Delia Ciucă-Director Executiv Direcţia Servicii Publice 

2. Pascu Nicolae -Director Executiv Direcţia Economică  

3. Nelu Pîrvu-Director Executiv Direcţia Juridică 

4. Ionuţ Gâlea-Director Executiv Direcţia Patrimoniu 

5. Claudiu Iancu-Şef Serviciu Administrarea şi Monitorizarea   Serviciului de 

Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 

6.  Dorel Vladu-Inspector Direcţia Servicii Publice 

7.  Marinela Mihai-Expert Direcţia Servicii Publice 

 

Secretar: 
Căldăraru Roman Ramona-Direcţia Economico-Financiară 

 

 
 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Nicuşor COTESCU 
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