
                                

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                     

   
                PROIECT 

 
                                                                                   

      HOTĂRÂREA NR. ___ 
privind desemnarea 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 
27.03.2014; 

  Având în vedere raportul nr.43779/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 

  În conformitate cu prevederile art.5 din Ordonanţa 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.37, art.45, alin.1, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
 

                                              HOTĂRĂŞTE: 
 

 
         Art.1. Se aprobă desemnarea membrilor 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. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.12/2012. 

        Art.3. 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,   SECRETAR, 
  Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



                                

 

                                                                                                

 
 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
NR.43779/20.03.2014  
 
                                                                                                                                                                 

                                                                             Se aprobă 
                                                                               Primar, 

                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
 

 În conformitate cu prevederile art.5 din O.U.G. nr.109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a intreprinderile publice, regia autonomă este administrată de 
un consiliu de administraţie, format din 5-7 persoane. Consiliul de administratie este 
constituit din: 

a) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, licentiat in stiinte 
economice si cu experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar 
de cel putin 5 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare; 

b) un reprezentant al autoritatii tutelare, cu experienta de cel putin 5 ani in 
domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de 
societati comerciale ori regii autonome; 
 c) 3-5 persoane cu experienţă în administrarea/managementul unor regii 
autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei 
autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi 
selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul 
autoritaţii publice tutelare sau al altor instituţii publice. 

Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publica tutelară şi 
de Ministerul Finantelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 
 Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor 
autorităţii publice tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, va fi facută în baza unei 
evaluări/selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii 
publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor Publice, formată din specialişti în 
recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca aceasta 
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comisie de selecţie să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert 
independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, 
ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. 
 În baza prevederilor legale sus menţionate Municipiul Craiova a încheiat 
contractul nr.20869/10.02.2014, cu S.C. EDG Consult S.R.L., în vederea demarării 
procedurii legale de selectare a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 
 Prin raportul final aferent procedurii de recrutare a membrilor Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, s-a stabilit în urma interpretării tuturor datelor prezentate în cadrul 
interviului, de către comisia de evaluare, ca membrii ai Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, să 
fie următoarele persoane: Lungu Florin Gabriel, Peţa Eliza, Tabacu George Florian, 
Mateiţă Constantin Ovidiu, Voiculescu Constantin Valentin,Ciungu Ionuţ Iulian, Tudor 
Mitiţă Dumitru.  
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile art.5 din O.U.G. 
nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a intreprinderile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, următoarele: 
1.desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, potrivit Anexei la 
prezentul raport. 
2.Încetarea efectelor H.C.L. nr.12/2012. 
 
 
 
 
 
 
Director Executiv Adjunct                                                       Sef Serviciu, 
        Glăvan Alin                                                       Smărăndăchescu Cristian 
 
 
  

 
                 
           
 

 
 



ANEXA LA RAPORTUL nr.43799/20.03.2014 
 
 
 

Lista scurtă a Propunerilor pentru poziţia de membrii ai Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ Craiova 
 
 
 
 
 
 
 
1.Lungu Florin Gabriel,  
2.Peţa Eliza,  
3.Tabacu George Florian,  
4.Mateiţă Constantin Ovidiu,  
5.Voiculescu Constantin Valentin, 
6.Ciungu Ionuţ Iulian,  
7.Tudor Mitiţă Dumitru.  
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