
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
PROIECT  

                                           
 

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

antrenorului secund al echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal 
Craiova-Albici Grigore Aurel 

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

de 31.05.2018; 
     Având in vedere raportul nr.82319/2018 al Serviciului Imagine şi 

nr.83158/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, antrenorului secund al echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova-Albici Grigore Aurel; 

      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, 

antrenorului secund al echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova-Albici Grigore Aurel, pentru excepționala 
activitate, pentru 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. 82319/21.05.2018 
                                                                                                               Se aprobă, 
                         Primar 
                                                                                                       Mihail GENOIU 
 
 

Avizat, 
Director Executiv. 

       Direcția Economico-Financiară, 
                                                                                                Lucia ȘTEFAN 

 
 

RAPORT 
Privind conferirea titlului  

CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                  antrenorului secund al SCM Craiova 
                        ALBICI GRIGORE AUREL 

 

Sport Club Municipal Craiova, denumită S.C.M. Craiova, este o 
echipă de handbal feminin din Craiova care joacă în Liga Națională, 
primul eșalon competițional al handbalului feminin românesc.  

Înființat în urma Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 420 din 31.10.2006 Sport Club Municipal Craiova a avut în 
structură și secție de handbal, în cadrul căreia, din februarie 2007, s-a 
demarat formarea echipei de handbal feminin a clubului S.C.M. Craiova. 
Echipa a promovat în sezonul 2009/2010 din Divizia A.  

S.C.M. Craiova își desfășoară meciurile de pe teren propriu în Sala 
Polivalentă, una dintre cele mai noi și mai mari arene sportive din 
România. Sala are o capacitate de 4.215 de locuri. Până la terminarea 
construcției Sălii Polivalente, în noiembrie 2012, S.C.M. Craiova a jucat 
meciurile de acasă în Sala Sporturilor din Filiași, cu o capacitate de 250 
de locuri.  

 

Palmaresul echipei: 
Cupa Cupelor: Optimi: 2016 
Cupa EHF: Câștigătoare: 2018 
Liga Națională: Locul 2: 2018 
Cupa României: Finalistă: 2017, Medalie de bronz: 2015,Semifinalistă: 2014 
Supercupa României: Finalistă: 2017 



În acest sezon competitional, echipa de handbal feminin din cadrul 
S.C.M. Craiova a avut un parcurs foarte bun, atât în competiția internă 
(Liga Națională de handbal feminin - Liga Florilor), cât și în competiția 
internațională - Cupa E.H.F, unde a reprezentat România, competiție pe 
care a și câștigat-o, aceasta fiind o performanță unică atât în istoria 
clubului S.C.M Craiova, precum și din istoria sporturilor de echipă din 
Craiova. În Liga Națională de Handbal Feminin, echipa ocupă locul 2, 
cea mai bună clasare din istoria S.C.M. Craiova, precum și din istoria 
handbalului feminin din Craiova. 
 

Prin 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 S.C.M. 
Craiova, respectiv conferirea titlului de "Cetățean de Onoare" al 
Municipiului Craiova. 

Din lotul de jucătoare 2017 - 2018, pentru performanțele obținute și 
capitalul de imagine adus Municipiului Craiova, au fost propuse pentru 
conferirea titlului de "Cetățean de Onoare a Municipiului Craiova", 
următoarilor membri ai echipei de handbal feminin SCM Craiova: 

 
- portari  -  Florentina Stanciu, Iulia Dumanska 
- extreme -  Carmen Șelaru, Željka Nikolić, Valentina Ardean-Elisei 
- Linia de 9 m  - intermediari stânga - Jelena Trifunović, Cristina Florianu 
- Linia de 9 m  - centri -  Andreea Rădoi, Ana Maria Țicu,  
- antrenorii Bogdan Burcea - antrenor principal, Grigore Albici -     
antrenor secund. 
 

GRIGORE-AUREL ALBICI, antrenor secund 

Fostul portar al Universității Craiova în perioada de glorie a 
handbalului masculin craiovean, s-a ocupat și în sezonul 2017-2018 de 
pregătirea celor trei portari ai SCM Craiova.  

Grigore-Aurel ALBICI s-a născut la data de 22 noiembrie 1964, la 
Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. 

A absolvit Facultatea de Științe Economice Craiova și Școala de 
Antrenori București. 

În perioada 1982 -1996 a fost jucător al echipei de handbal masculin 
Universitatea Craiova, perioadă în care echipa a fost Campioană și a 
câștigat Cupa României, a disputat meciuri în Liga Campionilor, Cupa 
EHF și Cupa Cupelor. 

 



Activitatea sa ca antrenor secund a adus echipei S.C.M. Craiova 
numeroase performanțe: 

 
 Diana Petrescu - locul III C.M. 2015 
 Yuliya Dumanska – lotul național, cel mai bun tânăr portar în 2017 
 și 2018. 
 Lung Cristina - lotul național de tineret, câștigător al Cupei EHF 
 2017-2018. 
 
            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 devotamentul 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 – antrenorului secund al S.C.M. Craiova 
Handbal Feminin, ALBICI GRIGORE AUREL. 
 

 
Șef Serviciul Imagine, 

Marina ANDRONACHE 
 
 
          

                                                                                                             Întocmit, 
                                                                                                Carmen LICU 

                                                                                                     
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 

Nr.83158/22.05.2018 

Raport de avizare  

Privind conferirea titlului cetățean de onoare al Municipiului Craiova antrenorului 
secund al SCM Craiova Albici Grigore Aurel 

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. 82319/21.05.2018 ce conține o amplă prezentare a activității întregii echipe de 
handbal a SCM Craiova precum și a antrenorului secund Albici Grigore Aurel   

-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 antrenorului secund al SCM Craiova Albici Grigore Aurel 

 

 

 

          DIRECTOR EXECUTIV,     Întocmit, 

Mischianu Ovidiu            c.j. Dan Zorilă 
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