
MUNICIPIUL CARIOVA 
PRIMĂRIAMUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 

         HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008  

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 23.02.2017. 
Având în vedere raportul nr.23285/2017 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte prin care se propune modificarea Actului Constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 
Craiova”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.297/2008; 

Potrivit art.18 alin.2 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană Craiova”; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat alin.6 lit.a, art.37, 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 modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte dl. Manda Marian-Sorin, să semneze actele adiţionale de 
modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.36/2012 şi nr.297/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” şi 
dl.Manda Marian-Sorin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

  
  

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 

VICEPRIMAR, Ovidiu MISCHIANU 
                                  Mihail GENOIU 



Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare și Implementare Proiecte  
Nr. 23285/2017 

 
 
 

                                                                                     Se aprobă, 
                                                                                       Pt. Primar, 

              Viceprimar, 
                       Mihail Genoiu 

 
 
 
 
 

RAPORT  
privind modificarea  

Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA 
METROPOLITANĂ CRAIOVA”,  

aprobate prin  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 297/2008 

 
                                            

 
 Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol național de 
creștere, singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alți 6 poli naționali, respectiv: 
Brașov, Cluj-Napoca, Constanta, Iași, Ploiești, Timișoara.  

Obținerea finanțării de către municipiul Craiova a fost condiționată de crearea 
Asociației de dezvoltare intercomunitară care a reprezentat primul pas în demersul 
municipalității de atingere a obiectelor strategice de dezvoltare a municipiului și de accesare a  
fondurilor regionale alocate în cadrul axei prioritare 1, Programul Operațional Regional. 

Astfel, prin HCL nr. 297/27.11.2008 a fost aprobata asocierea municipiului Craiova, ca 
municipiu de rang I, prin Consiliul Local Craiova, cu unitățile administrativ teritoriale 
prevazute în anexa 1 la hotărârea de consiliu menționată anterior, respectiv: comuna Breasta, 
Pielești, Mischii, Ghercești și comuna Șimnicu de Sus. Ulterior, s-au mai asociat și 
următoarele comune: Predești, Teasc, Pleșoi și Murgași. Prin HCL 67/2009 a fost modificat 
art. 11 din anexa 3 la HCL 297/2008 în sensul numirii Primarului Municipiului Craiova în 
calitate de președinte al Consiliului Director al ADI ZM Craiova precum și art. 24 din Anexa 
2 la HCL 297/2008, în același sens. 

Sub aspectul legalității, asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitana 
Craiova" s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale 
nr.215/2001 republicată,  ale Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și cu 
respectarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și 
completări  prin Legea 246/2005. 

Potrivit art. 18 alin. 2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA 
METROPOLITANĂ CRAIOVA”- „Reprezentanții fiecărui membru în Consiliul de 
Administrație sunt desemnați de consiliile locale ale unităților administrativ – teritoriale, ca 
unități deliberative, fiecare Consiliu Local fiind reprezentat printr-un singur membru”. 

Urmare alegerilor locale organizate în anul 2012 prin  Hotărârea Consiliului Local al 



Municipiului Craiova nr. 36/26.07.2012 Actului Constitutiv și Statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA” au fost modificate în 
sensul includerii în calitate de reprezentant al Municipiului Craiova a d.nei Lia Olguța 
Vasilescu. 

În contextul în care după alegerile parlamentare organizate în data de 11 decembrie 
2016, dna Lia Olguța Vasilescu a fost ales ca deputat și a renunțat la funcția de primar al 
municipiului Craiova, se impune modificarea art.10 alin. 5 și art. 11 din anexa 3 precum și art. 
19 și art. 24 din anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 297/2008, cu 
privire la actul constitutiv și statutul Asociației de dezvoltare Intercomunitară - Zona 
Metropolitană Craiova. 

În baza concursului desfășurat în perioada 13 – 14.02.2017, dl. Manda Marian-Sorin a 
fost numit în data de 20.02.2017 prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 1990 să 
îndeplinească funcția de administrator public al Municipiului Craiova mandatul urmând a se 
exercita începând cu data de 24.02.2017 pe durata restului mandatului primarului municipiului 
Craiova. 

Date fiind cele prezentate și în conformitate cu art.11, alin.(1), și alin.(2), art. 14, art. 
36, alin (2) lit. e), alin (7), lit. c), art. 37, art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale, republicata, coroborate cu  art. 18. alin. 2, 4 și 5 din Statutul 
Asociației aprobat prin HCL nr.  297/27.11.2008 prin prezentul raport supunem aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

 
1. Modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA”, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 297/2008 conform anexei care face parte 
integrantă din prezentul raport. 

2. Împuternicirea d-lui Manda Marian-Sorin, sa semneze actele adiționale de 
modificare a actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA”. 

3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărâri Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 297/ 27.11.2008 și a Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
36/ 26.07.2012 

 
 
Pt. Director executiv,  

Nuță Maria  
  

 
Întocmit,  

Chetoiu Marius 
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Cons. Jur. Dana Boșoteanu 
 

 
 
 
 

Anexa la Hotărârea nr.___/2017 
 
 



 
I. Modificări ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 

Metropolitană Craiova” 
 
 
 
a) art.19 va avea următorul conținut: 

„Este numit în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Asociației 
– dl. Manda Marian-Sorin, numit de Consiliul Local al Municipiului Craiova.” 

b) art.24 va avea următorul conținut: 
(1) „Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format 
din Președinte, respectiv dl. Manda Marian-Sorin, Administratorul  Public al 
Municipiului Craiova care deține și funcția de Președinte al asociației și încă 2 
(doi) membri din cadrul Asociației, pentru o perioada de 2 ani.  
 

 
 
 

II. Modificări ale Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” 

 
 
a) art. 10 alin 5 va avea următorul conținut: 

„Președintele Consiliului de Administrație al Asociației este și președintele 
Asociației și– dl. Manda Marian-Sorin, Administratorul  Public al Municipiului 
Craiova, în calitate de reprezentant al municipiului de rang I, care vine în asociere 
cu unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa 1 la prezentul Act 
Constitutiv, și are atribuțiile prevăzute în Statutul Asociației”. 

b) art.11 va avea următorul conținut: 
 „Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din 
Președinte, respectiv dl. Manda Marian-Sorin, Administratorul Public al 
Municipiului Craiova care deține și funcția de Președinte al Asociației și încă 2 
(doi) membri din cadrul Asociației.”  
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