
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT                  

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume de bani 

pentru premierea antrenorului principal şi a lotului echipei de handbal feminin a 
Sport Club Municipal Craiova 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018; 

  Având în vedere rapoartele nr.82123/2018 al Serviciului Imagine şi nr.83179/2018 
al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume de bani pentru 
premierea antrenorului principal şi a lotului echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova; 

    În conformitate cu prevederile art.181 alin.2 lit.f din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.38/2017 şi art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; 

   În temeiul art.36 alin.2 lit. b şi d, coroborat cu alin.4 lit. a şi alin.6 lit.a pct.6, art.45 
alin.2 lit.a, 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 alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2018, a 
sumei de 341.888 lei, pentru premierea, în cadrul Ceremoniei Festive a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 07 iunie 2018, a 
antrenorului principal şi a lotului echipei de handbal feminin a Sport Club 
Municipal Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul 
Imagine vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    
 
 
              INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                 PRIMAR,                                                                 SECRETAR, 
            Mihail GENOIU                                                     Nicoleta MIULESCU 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 
Nr.82123/21.05.2018 

 

           Se aprobă, 

            PRIMAR     

                              MIHAIL GENOIU 

 

                                                           Director Executiv, 

       Direcţia Economico – Financiară 

 Lucia ȘTEFAN 

 
 

       RAPORT 
 

Privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova,  
pe data de 07 iunie 2018, în cadrul Ceremoniei Festive a Consiliului 

Local Municipal, a unei sume de bani pentru premierea antrenorului 
principal și a lotului echipei de handbal feminin a S.C.M. Craiova,  

ca urmare a câștigării Cupei E.H.F la handbal în anul 2018. 
 

Rezultatele deosebite obținute de S.C.M Craiova în sezonul competițional 
2017-2018, atât în competiția internă - LIGA NAȚIONALĂ DE HANDBAL 
FEMININ - cât și în competiția internațională - CUPA E.H.F - promovează 
imaginea municipiului Craiova și a Romaniei în întreaga lume. Este cel mai bun 
rezultat de la înființarea secției de handbal feminin, dar și primul trofeu 
european al sportului craiovean în general. 

Pentru a ajunge la aceste rezultate spectaculoase pentru handbalul feminin 
și pentru sportul craiovean în general, întreaga echipă, sub îndrumarea 
antrenorului principal, a dat dovadă de dăruire și profesionalism, muncă asiduă 
și talent, fără de care nu se pot obține performanțe în sport. 

Prin cele două rapoarte cu numărul de înregistrare 81465/225/18.05.2018, 
conducerea SCM Craiova solicită premierea antrenorului principal și a echipei 
de handbal cu suma totală de 341.888 lei. Numele persoanelor propuse pentru 
premiere și sumele acordate fiecăreia sunt menționate în Raportul transmis de 
SCM Craiova – 81465/225/18.05.2018, în funcție de aportul antrenorului, al 
fiecărei sportive și al fiecărui membru al staff-ului tehnic în această campanie de 
cucerire a Cupei EHF așa cum au fost ele menționate de către directorul SCM 
Craiova, în cazul antrenorului, respectiv de către antrenorul principal, în cazul 



echipei și staff-ului tehnic. Persoanele menționate se vor prezenta la casieria 
Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr.1, în perioada 11-13 iunie 
2018, pentru ridicarea sumelor corespunzătoare, pe baza buletinului de 
identitate/certificat de naștere sau sumele vor fi transferate pe cardul bancar al 
persoanei în cauză. 

Anexăm la prezentul Raport solicitările SCM Craiova, înregistrate cu 
numărul 81465/225/18.05.2018. 

Prin Nota de Fundamentare nr. 81574/18.05.2018, s-a propus 
suplimentarea bugetului Serviciului Imagine pe anul 2018 cu suma de 342 mii 
lei.  

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.18¹ alin.2 lit.f 
din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, modificată și completată de 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.38/2017 și art.14 alin 4 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.63/2010, ale art. 5 alin. 2, art. 36 alin. 6 lit.a) pct. 
1,4,5,6, coroborat cu art. 44 alin.1 din Legea 215/2001 privind Administrația 
Publică Locală propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipal Craiova 
alocarea sumei de 341.888 lei din bugetul local pe anul 2018 pentru premierea 
antrenorului principal și a lotului echipei de handbal feminin SCM Craiova, în 
cadrul Ceremoniei Festive a Consiliului Local Municipal din data de 07 iunie 
2018, conform Anexei. 

 

 

 
 
Șef Serviciu,        Întocmit, 

Marina ANDRONACHE                  Minică PIPERESCU   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    
 
 
  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 

Nr. 83179/23.05.2018 

Raport de avizare 

  

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate al Serviciului Imagine nr. 82123/21.05.2018 prin care se 
propune acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova pe data de 7 iunie 2018, în 
cadrul Ceremoniei festive a Consiliului Local Municipal, a unei sume pentru premierea 
antrenorului principal și a lotului echipei de handbal feminina SCM Craiova, ca urmare a 
câștigării cupei E.H.F. la handbal în anul 2018 

-Cele două rapoarte nr. 2632/18.05.2018 și 2627/18.05.2018, ale SCM Craiova, 
înregistrate la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 225/18.05.2018 se solicită 
premierea antrenorului principal și a lotului echipei de handbal feminin a SCM Craiova cu 
suma totală 341.888 lei ca urmare a câștigării Cupei E.H.F. la handal în anul 2018. 

-Nota de fundamentare nr. 81574/18.05.2018, s-a propus suplimentarea bugetului 
Serviciului Imagine pe anul 2018 cu suma de 342 mii lei 

-În conformitate cu prevederile art.18¹ alin.2, lit.f din Legea educației și sportului 
nr.69/2000, modificată și completată prin OUG 38/2017, art. 5 alin.2, art. 36 alin.6, lit.a, 
pct 1,4,5,6, coroborate cu art. 44 alin.1 din legea nr. 215/2001 republicata, cu 
modificarile si completările ulterioare - privind administrația publică locală, precum și 
în conformitate cu prevederile art. 14 alin.4 din Legea nr. 273/2006- privind finanțele 
publice locale  

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

AVIZĂM FAVORABIL 

Propunerea Serviciului Imagine privind aprobarea de catre Consiliul Local al Mun 
Craiova a alocării sumei de 341.888 lei din bugetul local pe anul 2018, conform solicitării 
SCM Craiova pentru premierea antrenorului principal și a lotului echipei de handbal feminin 
SCM Craiova în cadrul Ceremoniei Festive a Consiliului Local Municipal din data de 
07.06.2018  

 

   DIRECTOR EXECUTIV,     Întocmit, 

              Mischianu Ovidiu            c.j. Dan Zorilă 



                                                                                   ANEXĂ 

LA RAPORTUL NR 82123/21.05.2018 

MEMBRII SCM CRAIOVA PROPUȘI PENTRU PREMIERE: 

 

NR.CRT NUME ȘI PRENUME SUMA BRUTĂ-lei 
1 BURCEA GEORGE BOGDAN 41027 

2 ARDEAN ELISEI VALENTINA 27351 

3 DUMANSKA YULIYA 27351 

4 FLORIANU FLORINA CRISTINA 27351 

5 NICOLIC JELIKA 27351 

6 ȚICU ANA MARIA 27351 

7 TRIFUNOVIC JELENA 17094 
8 PRICOPI MARIA ANDREEA 17094 

9 STANCIU FLORENTINA 17094 

10 ȘELARU ILIE CARMEN 17094 

11 KLIKOVAC BOBANA 17094 

12 ALBICI GRIGORE 17094 

13 TUDOR NICOLETA 6838 

14 RADOI MARIA ANDREEA 6838 
15 VIZITIU PATRICIA 6838 

16 COLAC ALEXANDRA IONELA 6838 

17 LUNG CRISTINA DANIELA 6838 

18 POPESCU TEODORA AURA 6838 

19 STOICAN BEATRICE LORENA 6838 

20 BERBECE DUMITRU 6838 

21 VARJAC CEZAR 6838 
 

 

 










	proiect
	raport
	Raport avizare
	anexa
	SCM Craiova24052018

