
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                         PROIECT 

       HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, 
să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară TERMIS DOLJ, ordinea de zi a ședinței din 22.12.2021 
 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
16.12.2021. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.217054/2021, raportul nr.218015/2021 al 
Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.222028/2021 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, să aprobe și să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
TERMIS DOLJ, ordinea de zi a ședinței din 22.12.2021; 

În conformitate cu prevederile Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciului 
public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, Hotărârii Guvernului nr.855/2008 
pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

                       În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.d, art.132, 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se desemnează în calitate de reprezentanți ai Municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local, în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară TERMIS DOLJ, următorii: 
a)  Maria Nuță-Director Executiv-Direcția Investiții, Achiziții și Licitații,  
b) Burnea Doru Marian-Șef Serviciu Administrativ și Întreținere  
c) Dănescu Bogdan – Consilier Cabinet Primar,. 

  Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a actului constitutiv şi statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ, conform actelor 
adiţionale, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, dna. 
Maria Nuță, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ, ordinea de zi a ședinței din 
22.12.2021. 

  Art.4. Se împuterniceşte președintele Adunării Generale a Asociaților Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ, dna. Maria Nuță,  să semneze actele 
adiţionale prevăzute la art.2. 

  Art.5. Se mandatează directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
TERMIS DOLJ, dl. Nedelescu Gheorghe, să efectueze modificările ce se impun 
la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Craiova. 



 
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Maria Nuță, Burnea Doru 
Marian, Dănescu Bogdan, Nedelescu Gheorghe şi Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară TERMIS DOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 

                  PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
    Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                            
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Compartimentul Energetic 
Nr. 217054 /10.12.2021 

Referat de aprobare   
privind mandatarea reprezentatului Municipiului Craiova prin Consiliului Local să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj      ordinea de zi în ședința 
din data de 22.12.2021 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului cu nr. 288/2021, Asociația 
A.D.I. Termis Dolj solicită mandatarea reprezentatului Municipiului Craiova, prin 
Consiliului Local, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj ordinea de zi 
în ședința din data de 22.12.2021 a Adunării Generale ADI Termis Dolj. 

Conform art. 91 alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul director este organul executiv de conducere 
a asociației de dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de 
dezvoltare intercomunitară și încă cel puțin 4 membrii aleși din rândul membrilor adunării 
generale a asociației. 

Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

 desemnarea doamnei Maria Nuță-Director Executiv-Direcția Investiții, Achiziții 
și Licitații, domnului Burnea Doru Marian-Șef Serviciu Administrativ și 
Întreținere și domnului Dănescu Bogdan – Consilier Cabinet Primar, în calitate 
de reprezentanți ai Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, în AGA ADI 
Termis Dolj; 

 modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației 
potrivit actelor adiționale  prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul raport; 

 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, doamna 
Maria Nuță, să aprobe și să voteze în AGA ADI Termis Dolj, ordinea de zi a 
ședinței din 22.12.2021; 

 împuternicirea președintelui AGA ADI Termis Dolj, doamna Maria Nuță,  să 
semneze actele adiționele prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul raport; 

 mandatarea directorului executiv al ADI Termis Dolj, Nedelescu Gheorghe, să 
efectueze modificările ce se impun la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la 
Judecătoria Craiova; 

 
PRIMAR, 

Lia Olguţa VASILESCU 
 

      
             DIRECTOR EXECUTIV                                 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

Delia Ciucă                               Alin GLĂVAN 
 
Îmi asum responsabilitatea pentru    Îmi asum responsabilitatea pentru 
legalitatea întocmirii acestui act oficial   legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data        Data 
Semnătura       Semnătura 



 

 DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Compartimentul Energetic 
Nr. 218015/10.12.2021 
                                                                             
 
 
 

RAPORT 
 
privind mandatarea reprezentatului Municipiului Craiova prin Consiliului 
Local să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj ordinea de 
zi în ședința din data de 22.12.2021 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 200/2014, s-a aprobat asocierea dintre 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Işalniţa, 
prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vîrvorul de Jos, prin Consiliul 
Local al Comunei Vîrvorul de Jos, pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitare ,,TERMIS DOLJ” Prin Hotărârea nr.3/27.10.2015, Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Termis DOLJ” a decis 
înfiinţarea societăţii Termo Urban Craiova SRL .   
În conformitate cu prevederile art.1, alin.2, lit.d, din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul public 
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este un serviciu de utilitate 
publică. 

Conform art. 91 alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul director este organul executiv de 
conducere a asociației de dezvoltare intercomunitară și este format din președintele 
asociației de dezvoltare intercomunitară și încă cel puțin 4 membrii aleși din rândul 
membrilor adunării generale a asociației. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului cu nr. 288/2021, 
Asociația A.D.I. Termis Dolj solicită mandatarea reprezentatului Municipiului 
Craiova, prin Consiliului Local, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI 
Termis Dolj ordinea de zi în ședința din data de 22.12.2021 a Adunării Generale ADI 
Termis Dolj. 

Conform adresei respective este necesară numirea a doi noi membrii AGA 
Termis Dolj pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor art. 91, alin. (6) din OUG 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, fapt ce duce la modificarea în 
mod corespunzător a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației  ADI Termis Dolj. 
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate precum şi prevederile art.129 alin.(2), lit.d),  alin. (7) lit. n), coroborat cu 
prevederile art. 91, alin. (6),  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare Consiliului  Local al 
Municipiului Craiova  următoarele  : 

 desemnarea doamnei Maria Nuță-Director Executiv-Direcția Investiții, 
Achiziții și Licitații, domnului Burnea Doru Marian-Șef Serviciu 
Administrativ și Întreținere și domnului Dănescu Bogdan – Consilier 



 

Cabinet Primar, în calitate de reprezentanți ai Municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local, în AGA ADI Termis Dolj; 

 modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv și a Statutului 
Asociației potrivit actelor adiționale  prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la 
prezentul raport; 

 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, 
doamna Maria Nuță, să aprobe și să voteze în AGA ADI Termis Dolj, 
ordinea de zi a ședinței din 22.12.2021; 

 împuternicirea președintelui AGA ADI Termis Dolj, doamna Maria Nuță,  
să semneze actele adiționele prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul 
raport; 

 mandatarea directorului executiv al ADI Termis Dolj, Nedelescu Gheorghe, 
să efectueze modificările ce se impun la Registrul asociațiilor și fundațiilor 
de la Judecătoria Craiova; 
 
 

Director Executiv,                                       Director Ex. Adjunct,                                        
Delia Ciucă                                                 Alin Glăvan 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și          Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului         legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data                                                                             Data 
Semnătura                                                                   Semnătura  
 
                Întocmit, 
      Șef Serviciu,     inspector Gabriel Roșca 
      Alina Marin Îmi asum responsabilitatea pentru      

fundamentarea, realitatea și 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și  legalitatea întocmirii acestui act oficial 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  Data 
Data        Semnătura 
Semnătura 
 
 

 

 

 
 
 





















































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 222028/2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 217054/2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 218015/2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; 
 HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 
 HCL nr. 200/24.04.2014; 
 adresa nr. 288/2021 a ADI Termis Dolj; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj ordinea de zi în ședința 
din data de 22.12.2021 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 10.12.2021         Data 10.12.2021              
Semnatura          Semnatura            
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