
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
PROIECT  

                                           
 

   HOTĂRÂREA NR.____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 

jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova-Nicolic 
Zeljka 

  
 
 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 31.05.2018; 
     Având in vedere raportul nr.82218/2018 al Serviciului Imagine şi 

nr.83169/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal 
Craiova-Nicolic Zeljka; 

      În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea  nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 

 
                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal 
Craiova-Nicolic Zeljka, pentru excepţionala activitate, rezultatele 
deosebite şi pentru contribuția adusă creşterii calității actului 
sportiv craiovean, pentru profesionalismul, sacrificiul și 
devotamentul demonstrate față de comunitate și națiune. 

 
 

 

 
            INIŢIATOR,     AVIZAT, 
              PRIMAR,       SECRETAR, 

                Mihail GENOIU         Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr. 82218/21.05.2018 
                                                                                                               Se aprobă, 
                        Primar 
                                                                                                   Mihail GENOIU 
 
       
                                                                                                     Avizat, 

                                                                                Director Executiv  
           Direcția Economico-Financiară, 

                                                                           Lucia ȘTEFAN 
 
 

RAPORT 
Privind conferirea titlului 

CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                   Jucătoarei de handbal feminin 

                                                      Nicolic Zeljka 
 

 
        Nicolic Zeljka este jucătoare profesionistă de handbal, începând cu 
anul 2006. 

Şi-a început cariera de jucătoare de handbal la clubul Steaua Roşie, 
Belgrad- Serbia, unde a jucat în perioada 2006-2009; apoi la echipa Vrnjacka 
Banja- Serbia, în perioada 2009-2010; HC Biseri, Pljevlja-Muntenegru - în 
perioada 2010 -2011; HC Buducnost, Podgorica- Muntenegru, în perioada 
2011-2015; Ringkobing Handball, Danemarca, în perioada 2015-2016, iar 
din anul 2016 joacă la echipa SCM Craiova, împreună cu care a câştigat cea 
mai importantă cupă Europeană, EHF, în anul 2018. 

În competiŃia internă, Liga NaŃională de Handbal Feminin- Liga 
Florilor, echipa a încheiat campionatul pe poziŃia a doua obŃinând titlul de 
vice campioană naŃională, cea mai bună clasare din istoria handbalului 
feminin craiovean. 

În competiŃia internaŃională Cupa EHF - unde SCM Craiova a 
reprezentat România, echipa de handbal feminin SCM Craiova a avut un 
parcurs de excepŃie care s-a finalizat cu câştigarea Cupei EHF – performanŃă 



unică atât în istoria clubului SCM Craiova, cât şi în istoria sporturilor de 
echipă din Craiova. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 
82050/21.05.2018, Sport Club Municipal Craiova solicită autorității locale 
recunoașterea meritelor jucătoarei Nicolic Zeljka prin conferirea titlului de 
"Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova. 
            Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 „Consiliul Local 
poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite 
titlul de CetăŃean de Onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza 
unui regulament propriu.” 
  

Pentru excepționala activitate, pentru rezultatele deosebite şi pentru 
contribuția adusă creşterii calității actului sportiv craiovean, pentru 
profesionalismul, sacrificiul și devotamenul demonstrate față de 
comunitate și națiune, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 36 
alin. (8) și art. 44 (1) din Legea AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere 
H.C.L. 292/2010, prin care s-a aprobat Regulamentul cadru pentru 
acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, 
propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind conferirea 
TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
– jucătoarei de handbal a echipei SCM Craiova Handbal Feminin, 
NICOLIC ZELJKA. 
 
 

Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 

 
          

                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                          Mădălina ALBU  



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 

Nr.83169/22.05.2018 

Raport de avizare  

Privind conferirea titlului cetățean de onoare al Municipiului Craiova jucătoarei de 
handbal feminin Nicolic Zeljka 

Având în vedere: 

 - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 82050/21.05.2018, 
Sport Club Municipal Craiova solicită autorității locale recunoașterea meritelor lotului de 
jucătoare și a reprezentanților băncii tehnice a echipei de handbal feminin SCM Craiova, 
respectiv conferirea titlului de ,,Cetățean de Onoare”  al Municipiului Craiova. 

 -Raportul de specialitate al Serviciului Imagine din cadrul Primariei Municipiului 
Craiova nr. 82218/21.05.2018 ce conține o amplă prezentare a activității întregii echipe de 
handbal a SCM Craiova precum și a activității jucătoarei de handbal Nicolic Zeljka 

-În conformitate cu prevederile cu prevederile art. 36 alin.1 și 8 din legea nr. 
215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - privind administrația 
publică locală, coroborate cu prevederile HCL 292/2010 – prin care s-a aprobat 
Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Craiova 

-Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

Propunerea Serviciului Imagine privind conferirea titlului Cetățean de Onoare al 
Municipiului Craiova Craiova jucătoarei de handbal feminin Nicolic Zeljka 

 

 

          DIRECTOR EXECUTIV,     Întocmit, 

Mischianu Ovidiu            c.j. Dan Zorilă 
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