
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
         
                       

                  
  HOTĂRÂREA NR.265 

privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru 
membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
 
 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 
            Având în vedere raportul nr.98459/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru 
membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova;  

  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, 
privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
            În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, 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 indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii 

Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                      PT.SECRETAR, 

Stelian BĂRĂGAN 
 

      Ovidiu MISCHIANU 

 
 



 

 
                        Anexa la Hotărârea nr.265/2017 
 
 
 
 

Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai 
Consiliului de Administraţie ai RAADPFL Craiova 

 
 
 
 Indicatorii de performanţă pentru anul n se calculează raportat la anul n-1.  
 
 
 Pentru fiecare an se vor avea în vedere: 
 Cifra de afaceri 
 Profitul brut 
 Productivitatea muncii = Cifra de afaceri/Numărul mediu de personal 
 Creanţe restante  
 Rezolvarea sesizărilor/solicitărilor venite de la terţi = Numărul  
sesizărilor/solicitărilor rezolvate*100/Numărul  sesizărilor/solicitărilor primite 
 
 
 
Nr. 
crit
. 

Denumire indicator Formula de calcul Obiectiv de 
realizat 

Pondere 
procentuală  

1 Creşterea profitului 
brut 

Profit brut în anul 
(n)*100/Profit brut în 
anul(n-1) 

Mai mare sau 
egal cu 102 % 

10,00% 

2 Cifra de afaceri Cifra de afaceri în anul 
(n) *100/Cifra de 
afaceri  în anul(n-1) 

Mai mare sau 
egal cu 103% 

10,00% 

3 Productivitatea 
muncii 

Prod. muncii în anul 
(n)*100/Prod. muncii  
în anul(n-1) 

Mai mare sau 
egal cu 107% 

10,00% 

4 Reducerea creanţelor 
restante  

Creanţe restante în 
anul (n-1)-Creanţe 
restante   în 
anul(n)*100/Creanţe 
restante în anul(n) 

Mai mare sau 
egal cu 20% 

10,00% 

5 Rata rezolvării 
sesizarilor/solicităril
or 

  Sesizările rezolvate în 
anul (n)*100/Total 
sesizări primite în anul 

Mai mare sau 
egal cu 95% 

10,00% 



 

(n) 
  
 
 Indicatorii de performanţă specifici activităţii de guvernanţă corporativă 
reprezintă 50% ( conform prevederilor art. 25 alin 2 din HG 722/2016) din total 
indicatori de performanţă şi sunt următorii: 

               1. Crearea pe site-ul RAADPFL Craiova a unei pagini dedicate Consiliului de 
Administraţie care să cuprindă informaţii de interes public. (20%) 
       2.   În cadrul consiliului de administraţie se va constitui comitetul de audit, 
format din 3 administratori neexecutivi și independenți care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de OUG nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare. (Conform 
prevederilor art. 10 din Legea 111/2016) (15%) 
          3. Va asigura transparenţa informaţiilor prin asigurarea afişării pe site-ul regiei 
a indicatorilor economici și de performanță, inclusiv bugetele de investiții în fiecare  
an, datoriile întreprinderii către bugetul de stat, instituții de creditare și către alți 
parteneri comerciali, valoarea subvențiilor operaționale primite de la bugetul de stat 
etc.. (15%). 
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