
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
                                                                                              PROIECT 
  

      HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al membrilor 

Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.03.2021; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.40965/2021, raportul  
nr.44628/2021 al Direcţiei Servicii Publice şi raportul de avizare nr.44948/2021 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care 
se propune aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al membrilor 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.1, alin.5, alin.6 și art.12 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit. a, coroborat cu alin.3 lit.d, 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, modificată şi completată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat al membrilor 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, cu 4 luni, dar nu mai mult 
de data numirii noilor membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a 
selecției efectuată de un expert independent persoană fizică sau juridică. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia - Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Servicii Publice  
Nr.40965/04.03.2021 
 
 

Referat de aprobare  

privind prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de 

Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova  
 
 
 Potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
privind guvernața coorporativă a întreprinderilor publice, membrii consiliului de 
administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor Publice, 
în cazul reprezentantului acestei instituţii.  
 În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din actul normativ sus menționat, durata 
mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de înfiinţare şi nu 
poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit ca 
urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înfiinţare nu se dispune altfel. Mandatul 
administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului 
administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a 
fost înlocuit.  
     Potrivit prevederilor art. 12 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică 
tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect 
administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.  
 In conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din contractul de mandat încheiat cu 
membrii consiliului de administrație, acesta poate fi reinoit prin hotarârea mandantului. 
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și 
oportunitate supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, prelungirea 
duratei mandatelor membrilor consiliului de administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, cu 4 
luni, dar nu mai mult de data desemnării noilor membrii ai consiliului de administrație, 
desemnare efectuată în urma unei selecții făcute în mod obligatoriu de către un expert 
independent, persoană fizică sau juridică. 

 
PRIMAR 

Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
 
 
                      Director Executiv, 

 
 
 
                   Director Executiv Adj., 

Delia Ciucă                            Alin Glăvan 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                    
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Servicii Publice  
Nr.44628/10.03.2021 
 

Raport 

privind prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de 

Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova  
 
 
 În conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 
regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 3-7 persoane. 
 Consiliul de administratie este constituit din: (a) un reprezentant al Ministerului 
Finantelor Publice, licentiat in stiinte economice si cu experienta in domeniul economic, 
contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani de la data obtinerii diplomei de studii 
superioare; (b) un reprezentant al autoritatii publice tutelare, cu experienta de cel putin 5 ani 
in domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societati 
comerciale ori regii autonome; (c) 1-5 persoane cu experienţă în administrarea sau 
managementul unor regii autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. 
 Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul 
autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice. 
 Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publica tutelară şi de 
Ministerul Finantelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. Potrivit 
prevederilor art. 5, alin (5) și (6)din actul normativ sus menționat, desemnarea membrilor 
consiliului de administraţie va fi făcută în baza unei evaluări sau selecţii prealabile efectuate 
de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, iar în cazul reprezentantului 
Ministerului Finanţelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituţii.  
 Pentru desemnarea reprezentantului autorităţii publice tutelare şi a celorlalţi 1-5 
administratori, autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să 
fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau 
juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate, în 
condiţiile legii, iar în cazul regiilor autonome cu un număr de peste 500 de angajaţi, selecţia 
este efectuată în mod obligatoriu de un expert independent, persoană fizică sau juridică 
specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea 
publică tutelară, în condiţiile legii.  
 Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, 
expertul independent, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei 
autonome.  
 În aceste condiţii, în vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
autoritatea locală a decis ca selecţia să fie efectuată de un expert independent specializat în 
recrutarea resurselor umane, în acest sens fiind încheiat contractul nr. 5416/2017 cu S.C. 
EDG Consult S.R.L. având ca obiect „Achizitie servicii de recrutare prestate de către un 
expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane 
care va efectua selecţia candidaţilor pentru posturile de membri ai Consiliului de 
Administratie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova” și va stabili remunerația acestora.  



 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 21032/2017, SC. 
EDG Consult S.R.L. înaintează raportul final al procedurii privind selecția membrilor 
consiliului de administrație al R.A.A.D.P.F.L Craiova fiind însoțit și de lista scurtă pentru 
propunerile pentru membrii Consiliului de Administrație în următoarea componență: Ciungu 
Ionuț Iulian, Nisipeanu Marian, Mateiță Ovidiu Constantin, Tabacu George Florian, Zorilă 
Dan și Oprea Lucian.  
 În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor legale sus menționate prin Hotărârea 
Consiliului local al Municipiului Craiova nr.93/2017 au fost desemnat reprezentantul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L 
Craiova și au fost numiți membrii în Consiliul de Administrație potrivit Anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 
     Potrivit prevederilor art. 12 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică 
tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect 
administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.  
 In conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din contractul de mandat încheiat cu 
membrii consiliului de administrație, acesta poate fi reinoit prin hotarârea mandantului. 
 Având în vedere faptul că in data de 06.04.2021 va expira durata contractelor de 
mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L Craiova și autoritatea 
tutelară este in imposibilitatea de a demara procedura de achiziție de servicii de recrutare 
prestate de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în 
recrutarea resurselor umane motivat de faptul că nu există bugetul local aprobat se impune 
prelungirea contractelor de mandat pentru membrii consiliului de administrație cu 4 luni, 
dar nu mai mult de data numirii noilor membrii ai consiliului de administrație în urma 
selecției efectuate de un expert independent, persoană fizică sau juridică. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, 
precum și prevederile art.129, alin.(2) lit.d) și art.196, alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind îndeplinite 
condiţiile de legalitate şi oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 
-prelungirea duratei contractelor de mandat pentru membrii consiliului de administrație ai 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova cu 4 luni, dar nu mai mult de data numirii noilor membrii ai 
consiliului de administrație ca urmare a selecției efectuată de un expert independent 
persoană fizică sau juridică; 
 împuternicirea primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de mandat. 
 
 
 
 
                      Director Executiv, 

 
 
 
                   Director Executiv Adj., 

Delia Ciucă                            Alin Glăvan 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea înscrisului 
Data:  
Semnătura:  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                    
 

 
 



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
NR.____/2021 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE MANDAT ÎNCHEIAT CU MEMBRII 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL R.A.A.D.P.F.L.  

 
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, _____________ între:  

 
1. Consiliul Local al Municipiului Craiova, denumit în continuare mandant, cu sediul 
în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, CUI 4417214, prin Primar, Lia – Olguța Vasilescu, pe 
de o parte, şi  
 
2. Domnul/doamna _______________________________ (denumit în continuare 

„mandatar"), membru al Consiliului de administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, 
domiciliat în ___________________, str. ___________________ nr. _____, judeţul 
Dolj, identificat cu B.I./C.I., seria ____ nr. ___________, eliberat de 
___________________________ la data de ______________.  
 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.93/2017 prin care s-a aprobat Contractul de Mandat al Membrilor Consiliului de 

Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova părţile prezentului act adiţional convin 
modificarea Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie al 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, după cum urmează:  
 Art.1. Se prelungeste cu 4 luni  durata contractelor de mandat pentru membrii 
consiliului de administrație ai R.A.A.D.P.F.L. Craiova, dar nu mai mult de data 
numirii noilor membrii ai consiliului de administrație ca urmare a selecției efectuată 

de un expert independent persoană fizică sau juridică 
 Art.2. Celelalte articole din Contractul de Mandat, rămân neschimbate.  
 Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi ……….., în 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte din Contractul de Mandat  
 
                  MANDANT                                                               MANDATAR  
Consiliul Local al municipiului Craiova 

               prin Primar,  
     Lia – Olguța Vasilescu 
  
Director Executiv D.S.P.  
         Delia Ciucă  
 

 
Director  Executiv Adj. DSP  
        Alin Glăvan  
 
Vizat pentru legalitate,  
cons.jur. Mihaiu Ana-Maria 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 44948/ 10.03.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 40965/04.03.2021 al Direcției Servicii Publice; 
 Raportul de specialitate nr. 44628/10.03.2021 al Direcției Servicii Publice; 
 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 H.C.L. nr. 93/2017 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova şi a membrilor în Consiliul de Administraţiei al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului 
de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 
   DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi      Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului     și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 10.03.2021         Data 10.03.2021              
Semnatura          Semnatura           
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