
 

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 25.08.2016; 

   Având în vedere raportul nr.138103/2016 întocmit de Direcţia Servicii 
Publice 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi 
completată; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit. a coroborat cu alin.3 lit. c, art. 45 alin.1, art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă pentru  
membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat al membrilor Consiliului 
de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, pentru o perioadă de 6 luni. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

Art.4. 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,            PT. SECRETAR, 
  Lia - Olguţa VASILESCU           Ovidiu MISCHIANU 



                                

 

 

         Anexă la Hotărârea nr.______/2016 

 

 

 Situaţia privind îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă ai membrilor 

Consiliului de Administraţie ai RAADPFL Craiova  

 

 

 Criterii de performanţă : 

1.  Rata profitului:Profit brut/Cifra de afacerix100 = 100x746/25720=2,9% 

2.  Ponderea salariilor în costuri :100x Salarii brute/Total costuri= 100x 14440/25727 = 

56,13% 

3. Ponderea cheltuielilor cu personalul în total costuri: 100x Cheltuieli cu personalul/Total 

costuri = 100x 17592/25727=68,38% 

4.  Perioada de rambursare a datoriilor: 365 zilex Datorii/Cifra de afaceri = 0 zile 

5.  Perioada de recuperare a creanţelor:365 x Creanţe/Cifra de afaceri = 365 x 

4515/25720 = 64 zile 

6.  Productivitatea muncii: Cifra de afaceri/nr. Mediu de salariaţi = 25720/691=37221 

lei/salariat 

 

            mii lei 

Denumire 

indicator 

Nivel     

aprobat 

mii lei 

Anul 2014 

Sumă               % 

nominală   

Anul 2015 

Sumă                         

nominală                  % 

Cifră de 

afaceri 

23694 24790 104,62 25720 108,55 

Profit brut 175 828 473,1 746 426,28 

Arierate 660 0 660 0 660 

Productivita 

tea muncii 

37,67 37 98,22 37,22 98,8 

Reducerea 

pierderilor 

0 0 100 0 0 

Rata 

profitului 

0,74%  3,34  2,9 

Ponderea  

salariilor în 

costuri 

53,98%  52,08  56,13% 

Ponderea 

cheltuielilor 

cu personalul 

68,08%  64,94  68,38 



                                

în total 

costuri 

Perioada 

de 

ramburasare 

a datoriilor 

42  0  0 

Perioada 

de recuperare 

a creanţelor 

45  52  64 

 

                 

           

 

 

   



                                

                                                                                               

 
 

 

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  

Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 

Nr.  138103/22.08.2016 

  

                                                                                                                                                                

                                                                             Se aprobă 

                                                                               Primar, 

                                                                           Lia Olguţa VASILESCU 

 

 

 

RAPORT 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 5 din OUG nr 109/2011 privind guvernanța  
corporativă a întreprinderilor publice, regia autonomă este administrată de 3-7 persoane. 

Consiliul de administrație este constituit din: 
a) Un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe 

economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de 
audit financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de 
studii superioare. 

b) Un reprezentant al autorității publice tutelare cu experiență de cel puțin 5 ani în 
domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de 
societăți ori regii autonome. 

c) 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii 
autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane 
nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 
publice tutelare sau al altor instituții publice. 

Membrii Consiliului de Administrație se numesc de autoritatea publică tutelară. În 
cazul reprezentantului Ministerului Fondurilor Publice numirea se face la propunerea 
acestei instituții. 

                 MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7      Tel.: 40251/416235 

Craiova, 200585     Fax: 

40251/411561 

 



                                

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Craiova nr 426/28.08.2014 s-au 
aprobat Contractele de mandat, obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii 
Consiliului de Administrație al RAADPFL Craiova, pe o durată de  2(doi) ani și care 
expiră la data de 28.08.2016. În prezent membrii Consiliului de Administrație ai 
RAADPFL sunt: 

- Mateiță Constantin Ovidiu 
- Ciungu Ionuț Iulian 
- Voiculescu Constantin Valentin 
- Tabacu George Florian 
- Filip Aurelia  

 Potrivit art 8(1) din OUG nr 109/2011 privind guvernanța corporatistă a 
intreprinderilor publice, durata mandatului membrilor consiliului de administrație este 
stabilită prin actul înființare și nu poate depăși 4 ani. 

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație poate fi reînoit ca urmare a unui 
proces de evaluare, dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel. 

Raportat la art 8(2) din contractul de mandat al membrilor Consiliului de 
Administrație al RAADPFL mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului, 
respectiv Consiliul Local al Municipiului Craiova. Evaluarea vizează execuția anuală a 
contractului de mandat și a planului de administrare. 

Astfel, contractul de mandat include în anexă, indicatorii de performanță financiari 
și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară. 

În contractele de mandat sunt prevăzute obiective cuantificabile privind reducerea 
obligațiilor restante, modul de gestionare a crențelor și recuperarea lor, îmbunătățirea 
rezultatelor financiare. 

În vederea evaluării performanțelor regiei autonome cât și îndeplinirea obligațiilor 
conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță, 
RAADPFL a înaintat autorității tutelare documentația în vederea stabilirii gradului de 
îndeplinire al indicatorilor de performanță al membrilor Consiliului de Administrație al 
RAADPFL. 

Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă în expresie cantitativă și valorică 
principalele rezultate ale regiei pe care mandatarul se angajează să le obțină prin 
conducerea, gestionarea și organizarea activității așa cum sunt prevăzute în anexa la 
contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RAADPFL. 

Totodată, regia a înaintat autorității publice tutelare Raportul privind activitatea 
Consiliului de Administrație al RAADPFL Craiova pe anul 2015 conform prevederilor art 
56 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice. 

Confirm art.3 pct.1 lit.e şi pct.2 lit.d din OUG nr.109/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, monitorizarea şi evaluarea se face prin structurile de guvernanţă 
corporativă proprii şi vizează indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari anexaţi 
la contractul de mandat. 

Situaţia indicatorilor de performanţă conform contractelor de mandat ale 
membrilor Consiliului de Administraţie al RAADPFL Craiova şi gradului de îndeplinire al 
acestora este anexă la prezentul raport şi reprezintă îndeplinirea acestora raportat la 
datele financiare ale regiei la nivelul anului 2015. 



                                

 Având în vedere cele de mai sus precum și prevederilor art 3.1 lit c și art 8 din 
OUG nr 109/2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

 
 

1. Aprobarea îndeplinirii obiectivelor şi a criteriilor de performanţă ai membrilor 
Consiliului de Administraţie ai RAADPFL Craiova, conform anexei la prezentul 
raport; 

2. Aprobarea prelungirii contractului de mandat ai membrilor Consiliului de 
Administrare pentru o perioadă de 6 luni; 

3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al RAADPFL. 

 
 
 
 
 

  Director Executiv,            
              Delia CIUCĂ            

 
 
 
 
 
 
   Vizat de legalitate,                                                     Întocmit, 
          Cons. Jur. Nicoleta Bedelici                                          Cons. Alin Glăvan 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

 
 
 
 
 
 
 
         Anexă la Raportul nr.138103/22.08.2016 
 
 
 Situaţia privind îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă ai membrilor 

Consiliului de Administraţie ai RAADPFL Craiova  
 
 
 Criterii de performanţă : 
1.  Rata profitului:Profit brut/Cifra de afacerix100 = 100x746/25720=2,9% 
2.  Ponderea salariilor în costuri :100x Salarii brute/Total costuri= 100x 14440/25727 = 
56,13% 
3. Ponderea cheltuielilor cu personalul în total costuri: 100x Cheltuieli cu personalul/Total 
costuri = 100x 17592/25727=68,38% 
4.  Perioada de rambursare a datoriilor: 365 zilex Datorii/Cifra de afaceri = 0 zile 
5.  Perioada de recuperare a creanţelor:365 x Creanţe/Cifra de afaceri = 365 x 
4515/25720 = 64 zile 
6.  Productivitatea muncii: Cifra de afaceri/nr. Mediu de salariaţi = 25720/691=37221 
lei/salariat 
 
            mii lei 

Denumire 
indicator 

Nivel     
aprobat 
mii lei 

Anul 2014 
Sumă               % 
nominală   

Anul 2015 
Sumă                         
nominală                  % 

Cifră de 
afaceri 

23694 24790 104,62 25720 108,55 

Profit brut 175 828 473,1 746 426,28 

Arierate 660 0 660 0 660 

Productivita 
tea muncii 

37,67 37 98,22 37,22 98,8 

Reducerea 
pierderilor 

0 0 100 0 0 

Rata 
profitului 

0,74%  3,34  2,9 

Ponderea  53,98%  52,08  56,13% 



                                

salariilor în 
costuri 

Ponderea 
cheltuielilor 
cu personalul 
în total 
costuri 

68,08%  64,94  68,38 

Perioada 
de 
ramburasare 
a datoriilor 

42  0  0 

Perioada 
de recuperare 
a creanţelor 

45  52  64 

 

                 
           

 
 
  ŞEF SERVICIU,      ÎNTOCMIT, 
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