
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
         
                      PROIECT 
 

                  
  HOTĂRÂREA NR.___ 

privind modificarea 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 
21.12.2017; 
            Având în vedere raportul nr.178908/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune modificarea 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 intreprinderile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotătârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, art. 18 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
            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 modificareaa prevederilor art.9 alin.1 din contractul de mandat al 
membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, care va avea următorul conţinut: 

             „Art.9.(1) Pentru activitatea desfăşurată de mandatar în temeiul prezentului 
contract, acesta va primi o remuneraţie compusă dintr-o indemnizaţie fixă lunară în 
suma de 2737 lei brut, stabilită de autoritatea publică tutelară, pentru luna 
anterioară şi o componentă variabilă sub forma unei sume anuale egală cu procentul 
atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă aprobaţi în contractul de 
mandat calculată la 6 indemnizaţii fixe lunare pentru îndeplinirea 100% a 
indicatorilor de performanţă.”        

Art.2. Se aprobă actul adiţional nr.2 de modificare a contractului 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. 
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Art.3. Se împuterniceşte Primarul 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 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2017 şi nr.417/2017. 

  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 

   

 
 

 



                                                                                                   
 
 
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea           APROBAT, 
Serviciilor de Utilitate Publică                PRIMAR 
Nr.178908/13.12.2017                              Mihail GENOIU 

 
 
 

RAPORT 
  
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 93/2017 s-au  
numit  membrii Consiliului de Administraţie ai Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public si Fondului Locativ şi s-au aprobat contractele de mandat ale 
acestora. 
 Membrii Consiliului de Administraţie ai Regiei au fost desemnaţi în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 
722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi ale 
O.U.G. nr.109/2011. 
 Potrivit prevederilor art. 9 alin.1 din contractul de mandat, astfel cum a fost 
modificat prin actul adiţional nr.1 aprobat prin H.C.L. nr. 417/2017, membrii 
Consiliului de administraţie,  pentru activitatea desfăşurată în temeiul prezentului 
contract, vor 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 egală cu procentul atingerii 
obiectivelor şi indicatorilor de performanţă aprobaţi în contractul de mandat calculată 
la 6 indemnizaţii fixe lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanţă.  
 În conformitate cu prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017, privind unele 
măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, remuneraţiile brute ale administratorilor şi directorilor 
prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările 
ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuţii sociale 
obligatorii datorate conform Legii nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
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 Prin adresă înaintată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
178117/12.12.2017 şi completată prin Nota Justificativă înregistrată sub nr. 
179343/13.12.2017, Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. solicită recalcularea 
remuneraţiilor brute în vederea respectării prevederilor art.18 din O.U.G. nr. 90/2017 
şi majorarea indemnizaţiei la cuantumul de 2737 lei/brut/lună. 
 Pentru a ajunge la acest cuantum al indemnizaţiei membrilor Consiliului de 
Administraţie s-au avut în vedere următoarele: 
- creşterea C.A.S de la suma de 238 lei reţinută în 2017 la suma de 684 lei reţinută 
începând cu anul 2018; 
- creşterea C.A.S.S. de la suma de 125 lei reţinută în 2017 la suma de 274 lei reţinută 
începând cu anul 2018; 
- scăderea impozitului pe salariu de la suma de 305 lei reţinută în 2017 la suma de 
178 lei reţinută începând cu anul 2018; 
 Faţă de cele menţionate mai sus, în conformitate cu  prevederile O.U.G. 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, H.G. nr. 
722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi ale 
O.U.G. nr.109/2011, art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal – 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, art. 36 alin 2 lit a, art. 45 alin 1 şi art 115 alin 1 lit b din Legea 
Administraţiei Publice Locale 215/2001, republicată, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 - modificarea prevederilor art.9 alin.1 din contractul de mandat al membrilor 
Consiliului de Administraţie care va avea următorul conţinut: ,,Pentru activitatea 
desfăşurată de mandatar în temeiul prezentului contract, acesta va primi o 
remuneraţie compusă dintr-o indemnizaţie fixă lunară în suma de 2737 lei brut, 
stabilită de autoritatea publică tutelară, pentru luna anterioară şi o componentă 
variabilă sub forma unei sume anuale egală cu procentul atingerii obiectivelor şi 
indicatorilor de performanţă aprobaţi în contractul de mandat calculată la 6 
indemnizaţii fixe lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanţă,,; 
 - aprobarea actului adiţional nr. 2 de modificare a contractului de mandat al 
membrilor consiliului de administraţie;  
 - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractelor de mandat;  
 - modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local  nr. 93/2017 
şi nr.417/2017.  
 
 Director Executiv,                                                Director Executiv Adj., 
              Delia Ciucă                                                               Alin Glăvan 
 
 
 
 
        Vizat de legalitate,                                                         Întocmit, 
      cons. jur. Nicoleta Bedelici                                       inspector Tudoriţa Olteanu 
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ANEXĂ LA RAPORT 
 
 
 
 
 
  

ACT ADIŢIONAL NR. 2 
 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, alin. 1 din Cap.VI.”Remunerarea mandatarului şi durata 
mandatului”, se modifică, având următorul conţinut: (1) Pentru activitatea desfășurată 
de mandatar în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă 
dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 2737 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”. 
 
  



 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, 
        cons.jur. Nicoleta Bedelici  
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