
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
  PROIECT 

 
 

          HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului R.A.T. SRL 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
26.07.2018; 

   Având în vedere rapoartele nr.112673/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi 
nr.112750/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului R.A.T. SRL; 

    Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2017 referitoare 
la aprobarea contractului de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel, administrator al 
R.A.T.SRL; 

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 rezultatul final al evaluării administratorului R.A.T. SRL, dl. Tănăsescu 
Marcel, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi dl. Tănăsescu Marcel 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
 
 
 

 
 

INIŢIATOR,     AVIZAT, 
PRIMAR,        SECRETAR, 

Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL  RESURSE  UMANE                                                                 
NR. 112673/13.07.2018                                                                       

PRIMAR, 
MIHAIL GENOIU 

 
 
 

              AVIZAT, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC,  

MARIAN-SORIN MANDA 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului de la S.C. R.A.T. 
S.R.L. 

 
     Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 5/08.01.2016 a fost 

aprobată reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Craiova în 
societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Consiliul Local al 
Muncipiului Craiova, având denumirea R.A.T. SRL, in conformitate cu prevederile Legii 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare si Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 36/2017 s-a aprobat 
desemnarea dlui. Tănăsescu Marcel, în calitate de administrator al S.C. R.A.T. SRL. 

Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 92/30.03.2017 s-a 
aprobat contractul de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel, in calitate de administrator 
al S.C. R.A.T. S.R.L. 

În executarea contractului de admnistrare administratorul are obligaţia de a îndeplini 
obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă.  

Potrivit art. 37 din contractul de administrare, în vederea evaluării administratorului, 
la nivelul autoritatii se infiinteaza comisia de evaluare, alcătuită din reprezentanţi ai 
asociaţilor numiţi prin hotarâre a autorităţii locale deliberative. 

În acest sens, prin HCL nr. 62/21.07.2016 s-a aprobat desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al municipiului Craiova in comisia de evaluare a administratorului de 
la S.C. R.A.T. S.R.L., după cum urmează: 

1. Predescu Bianca-Maria-Carmen – consilier local; 
2. Nicoli Marin – consilier local; 
3. Voicu Dorel – consilier local; 
4. Bărăgan Stelian – consilier local; 
5. Florescu Marinel – consilier local. 



   

Respectând obligaţia contractuala, administratorul S.C. R.A.T. S.R.L, dl. Tănăsescu 
Marcel, a  

depus raportul de activitate cu privire la îndeplinirea obiectivelor, criteriilor şi 
indicatorilor de performanţă. 

Comisia de evaluare a realizat procedura de evaluare, respectând următoarele etape: 
- Analizarea raportului de activitate înaintat de administrator; 
- Susţinerea raportului de activitate de către administrator, în cadrul unui interviu. 
Notarea raportului de acitivitate s-a făcut pe baza obiectivelor, criteriilor şi 
indicatorilor de  

Performanţă anexă la contractul de administrare al dlui Tănăsescu Marcel. Nota finală 
obţinută de către administrator a fost 10, rezultatul evaluării fiind satisfăcător, conform 
procesului-verbal privind lucrările Comisiei de evaluare a administratorului SC RAT 
SRL nr. 112645/13.07.2018. 
 În vederea  finalizării procedurii de evaluare a administratorului S.C. R.A.T. 
S.R.L, dl. Tăăsescu Marcel, propunem, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, 
republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
şi Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 92/30.03.2017, elaborarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării, conform Anexei , 
parte integrantă la prezentul raport. 
 
              SERVICIU RESURSE UMANE,         ÎNTOCMIT, 
                   LIA-MARTHA TONCEA           GEORGESCU OLGA 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  112750 / 13.07.2018   
 
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 

    Având în vedere: 

 -  Raportul  nr.112673/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane privind  elaborarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului de la S.C. 
R.A.T. S.R.L. 
 -  În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 92/30.03.2017; 
 - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
 
 
             AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

 propunerea Serviciului Resurse Umane privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului de la S.C. R.A.T. S.R.L. 

 

 

 

 Director Executiv,      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                     cons. jur. Floricica Boangiu 
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privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club 
Municipal Craiova 

 
        

             Prin adresa numărul 2360/02.05.2018 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova 
sub numărul 204/07.05.2018, Sport Club Municipal Craiova a depus spre aprobare un nou regulament 
de organizare şi funcţionare.    

Actualul Regulament de  Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Craiova, instituţie 
publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.321/2015.  

De asemenea, Sport Club Municipal Craiova a revenit la adresa sus-menționată, prin adresa 
numărul 2457/08.05.2018 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub numărul 
206/08.05.2018, ca urmare a intrării în vigoare de la data de 07 mai 2018 a Ordinului Secretarului 
General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice, fiind depus spre aprobare un nou regulament de organizare şi funcţionare. 

 Conform raportului Sport Club Municipal Craiova nr. 2456/08.05.2018, propunerile pentru 
modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Craiova s-au 
elaborat în urma unei analize sistematice la nivelul Consiliului de Administratie al clubului și cuprinde 
următoarele modificări: 

 - Art.1 (6) – având în vedere modificarea Codului de înregistrare fiscală a Sport Club Municipal 
Craiova, domiciliul fiscal a fost modificat din str. A.I. Cuza nr. 7, în str. Brestei nr. 4, incepând cu luna 
mai 2017. Urmare celor menţionate mai înainte , sediul  Sport Club Municipal Craiova este Brestei nr. 4. 

-  Art. 2  - lit.i ) va deveni  lit. j) şi lit i) va avea următorul conţinut:  
Sport Club Municipal Craiova va respecta normele financiare aprobate de către Consiliului 

Local Municipal Craiova, prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 95/2018 precum şi 
regulamentele de ordine interioară ale secţiilor sportive şi al angajaţilor clubului. 

- Art. 3 (2) – în urma modificării Organigramei Sport Club Municipal Craiova pe anul 2018, se 
mai adaugă două liniuţe: - Compartimentul Control Intern şi -Compartimentul Achiziţii – Contracte. 

- Art. 10 (1) se modifică textul : în loc de contracte/convenţii civile de prestări servicii, vor fi : 
contracte de activitate sportivă. 
 - Art. 12 (1) se introduce lit. k) cu următorul conţinut: k) aprobă contractele de activitate sportivă, 
pentru sportivii şi staful tehnic al Sport Club Municipal Craiova şi împuterniceşte persoanele abilitate 
cu semnarea contractelor. 

- Art. 13(1), lit. a) - la a doua liniuţă se adaugă - Compartimentul Control Intern şi 
Compartimentul Achiziţii – Contracte. 

- Art. 13(2) se modifică: 
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* lit. l) în text: în loc de contracte/convenţie, se introduce contract de activitate sportivă.  
* lit. n) în text: în loc de contracte/convenţie, se introduce contract de activitate sportivă.  
* lit. h) în text: în loc de contracte/convenţii civile de prestări servicii, vor fi : contracte de 

activitate sportivă. 
* lit. ş) în loc de regulamentul intern va fi regulamente interne. 
*lit. z) va avea alt conţinut: în loc de lit. z) asigură implementarea O.M.F.P. 946/2005 republicat 

şi actualizat, ce cuprinde standardele de control intern /managerial, va fi : lit. z) cunoaşte, respectă şi 
asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităților publice; 

Art. 14 se modifică astfel : 
* lit. d) se modifică şi va avea alt conţinut : lit. d) coordoneaza si controleaza activitatea 

desfasurata in sectiile sportive la ramurile de sport existente, va fi : lit. d) coordoneaza  activitatea 
desfasurata in sectiile sportive la ramurile de sport existente, semnează contractele de activitate 
sportivă, contractele de colaborare, achiziţie, prestări servicii şi alţi beneficiari, încheiate cu Sport Club 
Municipal Craiova. 

*lit. w ) se modifică din asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce 
cuprinde standardele de control intern /managerial, în lit. w) cunoaşte, respectă şi asigură 
implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice; 

Art. 15 (1) lit. b) se modifică asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce 
cuprinde standardele de control intern /managerial, va fi : lit.b) cunoaşte, respectă şi asigură 
implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice; 

Art.16. (1) se anulează lit.b) ; c); e); f) de mai jos, lit. d) devine lit. h) în noul regulament   
astfel:        

 b) asigura si raspunde de conducerea si coordonarea activitatii economico-financiar-   
contabile, si de gestiune in conformitate cu Legea 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, 
ale Regulamentului de aplicare a acesteia aprobat prin Hotararea Guvernului nr.704/1993 cu 
modificarile si completarile ulterioare,precum si alte acte normative in vigoare;  

c) acordă  viză de control financiar preventiv; 
d) se ocupă de Controlul Managerial din cadrul Compartimentului Contabilitate; 
e) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce cuprinde standardele de 

control intern /managerial. Elaborează şi semnează fisele de post pentru salariaţii din subordine 
conform statului de functii aprobat, precum si evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
salariatilor din subordine; 

f) gestioneaza contractele/conventiile civile sau alte asemenea acte incheiate de Director cu 
tehnicienii, antrenorii si sportivii legitimati la Sport Club Municipal Craiova; 

*  şi se introduc lit.b) – i) cu un nou conţinut , cu menţiunea că ( lit. d) din vechiul ROF  a 
devenit lit. h):   

b) organizează, îndrumă, conduce, controlează si răspunde de desfăsurarea în mod eficient a 
activitatii financiar-contabile a clubului in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;  

c) intocmeste proiectul de buget al clubului impreuna cu celelalte structuri functionale si-l 
propune spre aprobare conducerii clubului; 

d) urmareste zilnic executia bugetului de venituri si cheltuieli si incadrarea in prevederile 
bugetare; 

e) organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, 
contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, 
veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de 
gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;  
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f) urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, 
permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de 
deschidere, necompensarii);  

g) semneaza contractele de activitate sportiva incheiate de Sport Club Municipal Craiova si alte 
contracte de colaborare, achizitie si prestari servicii incheiate cu alti beneficiari; 

h) se ocupă de Controlul Managerial din cadrul Compartimentului Contabilitate; 
i) cunoaşte, respectă şi asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice; 
Art.16. (2) se modifică următoarele: 
* lit.d) se modifică textul din vechiul ROF, deoarece se introduce ” şi acordă viză “de controlul 

financiar-preventiv , textul fiind : lit. d) exercita, raspunde şi acordă viză de controlul financiar - 
preventiv, conform legii; 

* lit m) elaboreaza documentatia economica necesara desfasurarii turneelor  referitor la devizele 
estimative cuprinzand cheltuielile de transport, masa, cazare taxa de inscriere in competitie, diurna si 
onorariul, dupa caz, se modifică în lit. m)  asigura transmiterea corecta si la termenele stabilite a datelor 
in programul SICO si programul FOREXEBUG, asigura transmiterea corecta si la termenele stabilite a 
documentelor care se inainteaza Primariei Municipiului Craiova sau Trezoreriei Craiova ; 

* lit. v)  intocmeste ordonantarile de plata, planurile financiare, notele de fundamentare pentru 
cheltuielile necesare meciurilor disputate acasa sau in deplasare si le supune spre aprobare directorului  
de la Sport Club Municipal Craiova, se modifică în lit. v)  intocmeste ordonantarile de plata pentru 
cheltuielile necesare meciurilor disputate acasa sau in deplasare; 

* lit. x)  asigura salarizarea personalului,stabileste deducerile personale de baza si a drepturilor 
salariale in vederea calcularii impozitului pe salarii si intocmirea fiselor fiscale, asigurarea 
indemnizaţiilor sportivilor, relaţionarea cu sportivii etc., se modifică în lit.x) ) asigura plata salariilor 
personalului si a beneficiarilor contractelor de activitate sportiva si plata obligatiilor aferente acestora; 

La art. 16 (2) se mai introduc lit. z); aa);ab) 
z) tine evidenta contractelor incheiate de club. Intocmeste Registru contractelor cu valabilitate 

in anul respectiv. 
aa) intocmeste Situatia privind contractele sportivilor pe luni pentru fiecare sectie. Actualizeaza 

acesta situatie ori de cate ori intervin modificari. 
ab)  se ocupa de intocmirea contractelor de colaborare cu diverse societati comerciale si 

institutii, contracte de sponsorizare, contracte de activitate sportiva, voluntariat, care se vor incheia cu 
clubul. 

Art. 16 (3) se modifică lit. d) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce 
cuprinde standardele de control intern /managerial, si va fi : lit. d) cunoaşte, respectă şi asigură 
implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice; 

Art. 17 se modifică:  
* lit. s) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce cuprinde standardele 

de control intern /managerial, se modifică în : lit. s) cunoaşte, respectă şi asigură implementarea 
Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

  * se introduce lit. t) cu următorul conţinut : t) primeşte, înregistrează şi depune la Agenţia 
Naţională de Integritate, declaraţiile de avere şi interese.  

Art. 18 se modifică urmăroarele:  
* lit. e) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce cuprinde standardele 

de control intern /managerial, se modifică în : lit. e) cunoaşte, respectă şi asigură implementarea 
Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 
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* lit. h) va avea un nou conţinut: din lit. h ) se ocupă de întocmirea contractelor de colaborare cu 
diverse societăţi comerciale şi instituţii, contractelor de sponsorizare şi contractelor civile de prestări 
servicii care se vor încheia cu clubul,  în lit. h) se ocupă de întocmirea contractelor de colaborare cu 
diverse societăţi comerciale şi instituţii, contractelor de sponsorizare, voluntariat şi contractelor de 
activitate sportivă care se vor încheia cu clubul; 

* lit. t)  se anulează vechiul conţinut şi se intoduce unul nou astfel :  t) instalarea şi configurarea 
calculatoarelor/reţelei de calculatoare, asigurarea funcţionării şi întreţinerii acestora, asigurarea 
securităţii datelor şi echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicaţii, menţinerea evidenţei 
echipamentelor şi a dispozitivelor de stocare a datelor, precum şi cu asigurarea necesarului de 
componente si materiale consumabile specific, se introduce: lit. t) intocmeste ordonantarile de plata, 
planurile financiare, notele de fundamentare pentru cheltuielile necesare meciurilor disputate acasa sau 
in deplasare si le supune spre aprobare directorului  de la Sport Club Municipal Craiova; 

* se introduce lit. y) elaboreaza documentatia necesara desfasurarii turneelor  referitor la 
devizele estimative cuprinzand cheltuielile de transport, masa, cazare taxa de inscriere in 
competitie,diurna si onorariul, dupa caz. 

Se modifică : Art. 19 cu următorul conţinut : Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova este 
alcatuit din totalitatea drepturilor si obligatiilor acestuia cu caracter patrimonial , cu  art. 19 cu un nou 
conţinut  astfel: 
            Art.19  Atributiile Compartimentului Control Intern : 

 a) Inventarierea anuală a obiectivelor, activităţilor, riscurilor şi a funcţiilor considerate ca fiind 
expuse la corupţie din cadrul clubului. Iniţierea şi îndrumarea pentru elaborarea/revizuirea procedurilor 
formalizate pe activităţi la iniţierea şi îndrumarea pentru elaborarea/revizuirea procedurilor formalizate 
pe activităţi la nivelul fiecărui compartiment sau serviciu al clubului. 
            b)   Implementarea, elaborarea şi actualizarea anuală a programului de dezvoltare a sistemului 
de control intern/managerial la Sport Club Municipal Craiova. 

c) Elaborarea şi actualizarea Registrului pentru evidenţa procedurilor de sistem şi operaţionale 
în format electronic şi pe suport de hârtie. 

d) Elaborarea şi actualizarea Registrului riscurilor în format electronic şi pe suport de hârtie. 
e) Cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu  

modificările şi completările ulterioare.  
f)  Îndeplineşte orice alte atribuţii pe care legea şi Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Sport Club Municipal Craiova le prevăd. 
g) Respectă prevederile: Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, Contractul Colectiv de Muncă,  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  şi  Regulamentul Intern ale Sport Club Municipal 
Craiova. 

h) Cunoaşte, respectă şi asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

i) Asigură secretariatul comisiei de monitorizare şi Echipei de gestionare a riscurilor. 
 Se modifică : Art. 20 - (1) Sport Club Municipal Craiova administreaza cu diligenta unui bun 

proprietar bunurile aflate in patrimoniu in conditiile legii. 
(2) Bunurile se evidentiaza distinct in patrimoniul Sport Club Municipal Craiova.  
cu un nou conţinut  astfel: 
Art. 20  Atributiile Compartimentului Achiziţii – Contracte : 
a) Iniţiază, aplică şi finalizează proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice, pentru 

bunuri, lucrări şi servicii;  
b) Pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice repartizate este desemnată persoana 

responsabilă pentru aplicarea procedurii; 
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c) Întocmeşte documentaţia de atribuire/discriptivă ( Fişa de date a achiziţiei, Clauze 
contractuale, Modele de formulare), în mod corect şi explicit şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi o 
supune avizării/aprobării; 

d) Întocmeşte nota justifictivă privind determinarea valorii estimate a contractului de achiziţii 
publice pe baza documentelor justificative transmise de compartimentele şi serviciile clubului din 
subordinea Directorului clubului ( referate de necesitate , studii de fezabilitate/indicatori tehnico-
economici/contracte de finanţare, etc.); 

e) Întocmeşte nota justifictivă de alegere a procedurii, în situaţii în care procedura de atribuire 
aleasă este alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă, precum şi în cazul cumpărării directe; 

f) Întocmeşte calendarul procedurii cu respectarea termenelor impuse de legislaţia în domeniu; 
g) Întocmeşte şi supune, după caz, avizării/vizei de legalitate/ aprobării raportul şi dispoziţia 

pentru constituirea comisiei de evaluare, cu respectarea termenelor şi a legislaţiei în vigoare; 
h) Întocmeşte procese-verbale de: deschidere, intermediere, negociere, rapoarte ale procedurii, 

comunicări privind rezultatul procedurilor de atribuire, cu respectarea legislaţiei în domeniu; 
i) Întocmeşte proiectul de contract, ce se va încheia cu ofertantul declarat câştigător şi urmăreşte 

semnarea acestuia de către părţi, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în domeniu; 
j) În cazul achiziţiei directe de produse, servicii şi lucrări, asigură transparenţa prin publicarea  

pe site-ul Sport Club Municipal Craiova, a unei invitaţii de participare, prospectează piaţa, utilizează 
catalogul electronic de produse, servicii şi lucrări existent în SEAP, în scopul stabilirii furnizorului/ 
prestatorului/ executantului, sau transmite compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul Sport 
Club Municipal Craiova, care au solicitat achiziţiile respective; 

k) Pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice care nu fac obiectul OUG 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, aplică normele procedurale interne, aprobate prin Decizie a 
Directorului Sport Club Municipal Craiova; 

l) Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor şi serviciilor clubului; 
          m) Cunoaşte, respectă şi asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

l) Respectă prevederile: Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, Contractul Colectiv de Muncă,  
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  şi  Regulamentul Intern ale Sport Club Municipal 
Craiova. 

- Începând cu Capitolul V, până la Capitolul VII inclusiv, se va schimba numerotarea 
articolelor în aceeaşi ordine şi cu acelaşi conţinut astfel : art. 19 din vechiul R.O.F., va deveni art. 21, şi 
în continuare se vor modifica cu două numere până la ultimul articol din vechiul ROF, şi anume art. 31, 
va deveni  art. 33. Modificarea s-a produs datorită introducerii celor două compartimente: 
Compartimentul Control intern şi Compartimentul Achiziţii – Contracte. 

    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local 
exercită următoarele categorii de atribuţii: „atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes local” şi „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, 
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 
interes local”. 

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport 
Club Municipal Craiova, conform anexei la prezentul raport şi, pe cale de consecinţă, încetarea 
efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 321/2015. 
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 RAPORT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport de avizare 
a propunerii Serviciului Resurse Umane privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al 

doamnei Diţă -Petrescu Mihaela Roxana , inspector  în cadrul Directiei Juridice Asistenţă de 
Specialitate si Contencios Administrativ 

 
 
   Având în vedere raportul inregistrat cu nr. 72090/03.05.2018, prin care Serviciul Resurse Umane  

propune emiterea dispoziţiei de constatare a suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei 

Dita-Petrescu Mihaela-Roxana, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3, în cadrul 

Directiei Juridice, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ, începând cu data de 

29.03.2018, pe perioada concediului de maternitate, se constată că sunt îndeplinite condiţiile legale 

prevăzute de  O.U.G. nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si 

Legea nr 215/2001 privind administratia publică locală, republicată , cu modificările si 

completările ulterioare pentru emiterea actului administrativ de către Primarul Municipiului 

Craiova , motiv pentru care avizăm favorabil raportul inregistrat cu nr. 72090/03.05.2018 al  

Serviciul Resurse Umane . 
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 Director Executiv,      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu              cons. jur. Floricica Boangiu 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamna Dita-Petrescu Mihaela-Roxana, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3, în 

cadrul Directiei Juridice, asistenta de specialitate si contencios administrative a depus cererea nr. 

71175/02.05.2018 prin care informeaza ca, incepand cu data de 29.03.2018, se află în concediu de 
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maternitate. 

             În conformitate cu art. 23 din O.U.G. nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi în 

baza art. 94 alin.1 lit. j din Legea nr. 188/1999, republicată privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicata, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă de drept raportul de serviciu, 

în situaţia în care funcţionarul public se află în concediul de maternitate. Pe perioada de suspendare 

de drept a raportului de serviciu, în conformitate cu art.10 şi art. 25 din O.U.G nr.158/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, beneficiază lunar de indemnizaţie de maternitate.  

            Dat fiind faptul că, prin certificatele de concediu medical seria CCMAH nr.4495288, seria 

CCMAH nr.4495289 şi CCMAK nr.02288795 avizate de medicul instituţiei, doamnei Dita-Petrescu 

Mihaela-Roxana, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3, în cadrul Directiei Juridice, 

asistenta de specialitate si contencios administrativ, i s-a acordat concediu pentru sarcină şi lăuzie 

începând cu data de 29.03.2018, este necesară suspendarea de drept a raportului de serviciu al 

acesteia. 

          Faţă de cele prezentate, propunem emiterea dispoziţiei de constatare a suspendării de drept a 

raportului de serviciu al doamnei Dita-Petrescu Mihaela-Roxana, inspector, clasa I, grad profesional 

principal, gradaţia 3, în cadrul Directiei Juridice, asistenta de specialitate si contencios administrativ, 

începând cu data de 29.03.2018, pe perioada concediului de maternitate. 

 Prin raportul inregistrat cu nr. 72090/03.05.2018, Serviciul Resurse Umane  
propune emiterespre aprobare Consiliului Local Municipal următoarele:  
 1. Prelungirea pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere ce au ca 
obiect locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L., prevăzute în Anexa la prezentul 
raport; 
 2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale  la  
contractele de închiriere prevazute la punctul 1 din prezentul raport. 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prelungirea contractelor de închiriere, operează succesiv, pe o 
perioadă de 1 an, numai pentru chiriaşii care îndeplinesc următoarele condiţii:  
 1. titularul contractului de închiriere, soţia/soţul şi/sau alte persoane aflate în 
întreţinerea acestuia să nu fi dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, 
proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova, sau a unităţii în care îşi 
desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova; fac excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, 
dobândite în proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 
37m2, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr.114/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare; acte doveditoare în acest sens: declaraţii 
autentificate ale titularului contractului de închiriere şi, după caz, ale şoţiei/soţului şi ale 
celorlalţi membri majori din familia acestuia însoţite de certificate fiscale eliberate de 
Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe;  
 2. titularul contractului de închiriere să achite cheltuielile cu titlu de chirie în 
cuantumul şi la termenele stabilite prin contract; acte doveditoare în acest sens: certificat 
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fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe; 
 3. titularul contractului de închiriere să achite lunar la asociaţia de locatari 
cheltuielile de întreţinere care rezultă din folosinţa exclusivă a locuinţei pe toată durata 
contractului;  acte doveditoare în acest sens: adeverinţă eliberată de asociaţia de locatari. 
 Potrivit prevederilor art. 8, alin (2) din Legea nr. 152/1998, ,,Locuinţele pentru 
tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii 
tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, realizate în condiţiile prezentei legi, fac 
obiectul proprietăţii private a statului. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii sunt 
administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de 
autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti în care acestea sunt amplasate. Locuinţele destinate 
în mod exclusiv închirierii de către tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate sunt 
administrate de autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti sau de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul 
învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii ori sunt în administrarea unor unităţi 
aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii, şi care au 
solicitat realizarea acestora. Locuinţele realizate în cadrul programului privind 
construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat fac obiectul proprietăţii 
publice a statului. Pentru celelalte locuinţe care se realizează prin programele de 
investiţii prevăzute la art. 7 alin. (6), regimul juridic şi modul de repartizare sunt 
prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 De asemenea, art. 868, alin (2) Cod Civil, prevede ca: „titularul dreptului de 
administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de 
lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.” 
 Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, coroborate cu dispozitiile Codului Civil, se constata ca sunt 
indeplinite conditiile de legalitate impuse de lege pentru adoptarea actului administrativ 
de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova, motiv pentru care, in temeiul Legii nr. 
514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, avizam 
favorabil raportul nr. 60313/12.04.2018, al Directiei Fond Locativ şi Control Asociaţii 
de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe, privind prelungirea unor contracte de 
închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii. 
  
 
 
 Director Executiv,      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu           consilier juridic Ana-Maria Chirila 
  
  
 
 



       Anexă la Raportul nr. 112673/13.07.2018       
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