
   
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                                                              PROIECT 

                                                                     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind desemnarea doamnei Lia-Olguța Vasilescu, Primar al Municipiului 
Craiova, în calitate de reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană 
Craiova”   

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
31.12.2020.  
 Având în vedere referatul de aprobare nr.179782/2020, raportul  nr. 179784/2020 
al Direcţiei Elaborare și Implementare Proiecte şi raportul de avizare nr.180149/2020 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se 
propune desemnarea doamnei Lia-Olguța Vasilescu, Primar al Municipiului Craiova, în 
calitate de reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”;  

În conformitate cu prevederile art.132 și art.136 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

     HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1. Se aprobă desemnarea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguța 
Vasilescu, în calitate de reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 
Craiova”. 

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguța Vasilescu, să 
semneze actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”. 

Art.4.  Pe data  prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.524/2019. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare și Implementare Proiecte şi 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

    Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr.   179782/  09.12.2020                                                   
                                                                                                    

Referat de aprobare 
 

Prin H.C.L. Craiova nr. 297/27.11.2008 a fost aprobata asocierea municipiului 
Craiova, ca municipiu de rang I, prin Consiliul Local Craiova, cu unităţile 
administrativ teritoriale prevăzute în anexa 1 la hotărârea de consiliu menţionată. 

Potrivit art. 132 din Codul administrativ municipiile sunt reprezentate de drept 
în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările 
generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega 
calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale 
viceprimarilor, administratori publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de 
specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local. 

Prin H.C.L. Craiova nr. 524/19.12.2019 s-a aprobat modificarea Actului 
Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’’ZONA 
METROPOLITANĂ CRAIOVA’’, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 297/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul înlocuirii domnului Manda Marian-Sorin cu domnul Genoiu Mihail, primar al 
municipiului Craiova. 

Având în vedere că mandatul domnului primar Mihail Genoiu a încetat ca efect 
al depunerii jurământului de către doamna primar Lia – Olguţa Vasilescu, în urma 
alegerilor locale ce au avut loc în data de 27.09.2020, propunem includerea pe ordinea 
de zi a sedintei ordinare din data de 31.12.2020 a proiectului de hotarare privind 
desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova in adunarea generala a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ’’ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA’’ si   
modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
’’ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA’’, aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 297/2008, în sensul înlocuirii domnului Mihail 
Genoiu cu doamna Lia Olguta Vasilescu, Primar al municipiului Craiova. 
                          
 

PRIMAR, 
                                                  Lia – Olguţa Vasilescu    

 
 
   

Pt. Director executiv, 
Nelu Pîrvu 



Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte  
Nr. 179784/09.12.2020 
 
 
 
 

RAPORT  
 

Privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova in adunarea 
generala a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
’’ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA’’ 

 
 
 
                                            

Prin H.C.L. Craiova nr. 297/27.11.2008 a fost aprobată asocierea 
municipiului Craiova, ca municipiu de rang I, prin Consiliul Local Craiova, cu 
unităţile administrativ teritoriale prevăzute în anexa 1 la hotărârea de consiliu 
menţionată anterior, respectiv: comuna Breasta, Pielesti, Mischii, Gherceşti şi 
comuna Şimnicu de Sus. Ulterior, s-au mai asociat si următoarele comune: 
Predeşti, Teasc, Pleşoi si Murgaşi. 

Potrivit art. 18 alin. 2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
’’ZONA METROPOLITANA CRAIOVA’’- “Reprezentanții fiecărui membru în 
Consiliul de Administraţie sunt desemnați de consiliile locale ale unităților 
administrativ – teritoriale, ca unități deliberative , fiecare Consiliu Local fiind 
reprezentat printr-un singur membru”. 

În conformitate cu art. 132 din Codul administrativ municipiile sunt 
reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către 
primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor 
administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratori 
publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului 
sau din cadrul unei instituţii publice de interes local. 

Prin H.C.L. Craiova nr. 524/19.12.2019 s-a aprobat modificarea Actului 
Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’’ZONA 
METROPOLITANĂ CRAIOVA’’, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 297/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul înlocuirii domnului Manda Marian-Sorin cu domnul Genoiu Mihail, primar 
al municipiului Craiova. 

Având în vedere că mandatul domnului primar Mihail Genoiu a încetat ca 
efect al depunerii jurământului de către doamna primar Lia – Olguţa Vasilescu, în 
urma alegerilor locale ce au avut loc în data de 27.09.2020, se impune modificarea 
Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’’ZONA 



METROPOLITANĂ CRAIOVA’’ în sensul înlocuirii reprezentantului 
municipiului Craiova. 

Date fiind cele prezentate și în conformitate cu art.129, art. 132, art. 136  din 
OUG nr. 57/2019, coroborate cu  art. 18. alin. 2, 4 și 5 din Statutul Asociației 
aprobat prin HCL nr. 297/27.11.2008 prin prezentul raport supunem aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1. Desemnarea in calitate de reprezentant al Municipiului Craiova  in 
adunarea generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’’ZONA 
METROPOLITANĂ CRAIOVA’’ a doamnei Lia Olguta Vasilescu , Primarul 
municipiului Craiova. 

2. Modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ’’ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA’’, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 297/2008, conform anexei 
care face parte integrantă din prezentul raport. 

3. Împuternicirea Primarului municipiului Craiova, doamna Lia Olguta 
Vasilescu, să semneze actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a 
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANA 
CRAIOVA”. 

4.  incetarea efectelor H.C.L. Craiova nr. 524/19.12.2019   
5. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 297/27.11.2008. 
 

 
 

Pt. Director executiv, 
Nelu Pîrvu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                            Anexa la Hotărârea nr.   ___    /2020 

 
 
 

I. Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 
Craiova” 
 

 
 

art.19 se modifică şi va avea următorul conținut: 
„Este numită in calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al  Asociaţiei 
– doamna Lia Olguta Vasilescu , desemnată de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova.” 
 
art.24 alin. 1 se modifică şi va avea următorul conținut: 
(1) „Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format 
din Președinte, respectiv doamna Lia Olguta Vasilescu, primar al Municipiului 
Craiova care deține și funcția de Președinte al Asociației și încă 2 (doi) membri 
din cadrul Asociației, pentru o perioada de 2 ani.  
 

 
 
 

II. Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 
Metropolitană Craiova” 

 
 

art. 11 alin. 5 se modifică şi va avea următorul conținut: 
 „Președintele Consiliului de Administrație al Asociației este și președintele 
Asociației și este Primarul municipiului Craiova– doamna Lia Olguta Vasilescu, în 
calitate de reprezentant al municipiului de rang I, care vine în asociere cu unitățile 
administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 din prezentul Act Constitutiv, și are 
atribuțiile prevăzute în Statutul Asociației”. 
 
art.12 alin. 1  se modifică şi va avea următorul conținut: 
 „Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din 
Președintele, respectiv doamna Lia Olguta Vasilescu, Primar al Municipiului 
Craiova care deține și funcția de Președinte al Asociației și încă 2 (doi) membri 
numiţi de Consiliul de Administraţie al Asociației, pe o perioadă de 2 ani.”  
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