
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
         
                      PROIECT 
 

                  
  HOTĂRÂREA NR.___ 

privind modificarea contractului de mandat al membrilor Consiliului de 
Admnistraţie al Regiei Autonome de Admnistrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.10.2017; 
            Având în vedere raportul nr.143079/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune modificarea contractului de mandat al membrilor Consiliului de 
Admnistraţie al Regiei Autonome de Admnistrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova;  

  În conformitate cu prevederile art.3, pct.11, art.8, alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a intreprinderile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            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 modificarea art.9 - Cap.VI „Remuneraţia mandatarului şi durata 
mandatului” din contractul de mandat al membrilor Consiliului de Admnistraţie al 
Regiei Autonome de Admnistrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, care va avea următorul conţinut: 

             „Art.9.(1) Pentru activitatea desfășurată de mandatar în temeiul prezentului 
contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în 
suma de 2269 lei brut, stabilită de autoritatea publică tutelară, pentru luna 
anterioară și o componentă variabilă sub forma unei sume anuale egală cu procentul 
atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați în contractul de 
mandat calculată la 6 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea 100% a 
indicatorilor de performanţă. 

       (2) Drepturile băneşti primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de 
către autoritatea tutelară şi vor fi suportate de către Regia Autonomă de 
Admnistrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ  Craiova.  

       (3) Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a operatorului, vor fi 
supuse impozitului și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului 
contract. 



 
Art.2. Se aprobă actul adiţional nr.1 de modificare a contractului de mandat al membrilor 

consiliului de admnistraţie al Regiei Autonome de Admnistrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ  Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze actul aditional 
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2017. 

  Art.5. 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, 
                 Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 

   

 
 

 



                                

                                                                                                    
                                                                                                               
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 
Nr. 143079/12.10.2017         
 
 
 
                                                                                                            Se aprobă 

                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                  Mihail Genoiu 

 
 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 Prin H.C.L. nr. 93/2017 s-a aprobat de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova componența Consiliului de Adminisrtrație al R.A.A.D.P.F.L Craiova, contractele 
de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și remunerația fixă a 
acestora. 
 Potrivit prevederilor art. 9 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de 
administrație, pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la regia 
autonomă, o remuneraţie lunară fixă brută, de 2269 lei/lună, revizuită anual, în funcţie de 
gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat.  
 În conformitate cu prevederile art. 8 alin.3 din O.U.G. nr. 109/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor 
publice, remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată 
dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate 
depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru 
activitatea desfăşurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia 
autonomă, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se 
stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi 
aprobaţi de autoritatea publică tutelară prin H.C.L. nr.265/2017, diferiţi de cei aprobaţi 
pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 
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31 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome şi 
asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile 
a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. 
 Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie se 
revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de 
administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari aprobaţi de autoritatea publică tutelară, anexă la contractul de mandat. 
 Potrivit prevederilor art. 12 alin.2 din actul normativ sus menționat, Contractul de 
mandat include, în anexă, indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, 

determinaţi potrivit metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5), negociaţi cu membrii 
consiliului de administraţie şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară. În contractul de 
mandat se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea 
obligaţiilor restante, modul de gestionare a creanţelor şi recuperarea lor, îmbunătăţirea 
rezultatelor financiare, realizarea planului de investiţii şi asigurarea cu cash-flow a 
activităţii desfăşurate. 
 În conformitate cu prevederile art 
.3 pct.11 din O.U.G nr. 109/2011,  cu modificările și completările ulterioare, 
privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, contractul de mandat 
încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor va fi completat prin act 
adiţional cu clauze privind determinarea şi plata componentei variabile şi cu 
indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi în condiţiile 
prezentului act normativ. 
 Prin adresa nr.127187/15.09.2017 Consiliul de Administraţi al RAADPFL 
Craiova solicită includerea, ca anexă la contractul de mandat al membrilor consiliului de 
administraţie, componenta variabilă în cuantum de maxim 6 indemnizaţii fixe lunare. 
 Având în vedere faptul că în contractul de mandat al membrilor Consiliului de 
administrație al R.A.A.D.P.F.L Craiova nu este specificat în mod expres faptul că 
membrii consiliului de administrație beneficiează de o remunerație variabilă sub forma 
unei sume egale cu procentul atingerii obiectivelor și a indicatorilor de performanță, 
anexă la contractul de mandat, calculate la 6 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea 
100% a indicatorilor de performanță se impune modificarea, prin act adițional a 
prevederilor art. 9 din contractul de mandat aprobat prin H.C.L. nr. 93/2017. 
 Față de cele menționate mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
următoarele: 

− Modificarea prin actul adițional nr. 1, a prevederilor art. 9 din Cap.VI 
”Remunerarea mandatarului şi durata mandatului” din contractul de mandat, 
care va avea următoarea formă: 

      Art. 9  
(1) Pentru activitatea desfășurată de mandatar în temeiul prezentului contract, 

acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în 
suma de 2269 lei brut, stabilită de autoritatea publică tutelară, pentru luna 



                                

anterioară și o componentă variabilă sub forma unei sume anuale egală cu 
procentul atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați în 
contractul de mandat calculată la 6 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea 
100% a indicatorilor de performanţă. 

(2) Drepturile băneşti primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de 
către autoritatea tutelară şi vor fi suportate de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova.  

(3)Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a operatorului, vor fi 
supuse impozitului și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și 
prezentului contract. 

− aprobarea actului adiţional nr. 1 de modificare a contractului de mandat al 
membrilor consilului de administrație; 

− împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractelor de mandat; 

− modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 93/2017
 
   
 
 
 
  DIRECTOR EXECUTIV.  DIRECTOR EXECUTIV ADJ  
          Delia CIUCĂ     Alin GLĂVAN 
 
 
        Vizat de legalitate,              Întocmit, 



   

 

                                          
 

        ANEXĂ LA RAPORT 
                                               
 
 
 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
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, Mihail Genoiu, 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.  Art.9 din Cap.VI.”Remunerarea mandatarului şi durata mandatului”, se 
modifică,  având următorul conţinut: 

(1) Pentru activitatea desfăşurată de mandatar în temeiul prezentului contract, 
acesta va primi o remuneraţie compusă dintr-o indemnizaţie fixă lunară în 
suma de 2269 lei brut, stabilită de autoritatea publică tutelară, pentru luna 
anterioară şi o componentă variabilă sub forma unei sume anuale egale cu 
procentul atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă aprobaţi în 

contractul de mandat calculate la 6 indemnizaţii fixe lunare pentru 
îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanţă. 



   

(2) Drepturile băneşti primite în exercitarea mandatului sunt numai cele 
stabilite de către autoritatea tutelară şi vor fi suportate de către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova.  

(3) Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidenţa contabilă a operatorului, vor fi 
supuse impozitului şi plăţii contribuţiilor aferente la bugetul de stat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor 
și prezentului contract. 

 

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,                                                              
           Mihail Genoiu                                      
 
 
        Director Executiv D.S.P. 

               Delia Ciucă     
 
 
 
        Director Executiv Adj. DSP 

                 Alin Glăvan 
 
 
 
 

            Vizat pentru legalitate 
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