
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
         
                    PROIECT   

                  
  HOTĂRÂREA NR.______ 

privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de 
Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova  
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 
            Având în vedere raportul nr.46283/2018 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de 
Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova;  

  În conformitate cu prevederile art.5, art.8 şi art.12 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 desemnează dl.Ioana Ilie, Șef Administrație adjunct-inspecție fiscală în cadrul 

Direcției Regionale a Finanțelor Publice Craiova, să reprezinte interesele 
Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu și, pe cale de 
consecință, se numește membru în Consiliului de Administrație al Regiei Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Se aprobă contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru dl.Ioana Ilie, în 
forma identificată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se stabilește remunerația fixă a dlui. Ioana Ilie, în cuantum de 2737 lei/brut. 
  Art.4. Se aprobă durata de maxim 4 ani a contractului de mandat al dlui.Ioana Ilie. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat 
încheiat cu membrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică prin completare anexa 
nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2017. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi dl. Ioana Ilie vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIȚIATOR,   AVIZAT, 

                PRIMAR,      PT.SECRETAR, 
               Mihail GENOIU       Ovidiu MISCHIANU 

 



         

 
 



                                                                                                                
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea            APROBAT, 
Serviciilor de Utilitate Publică                PRIMAR 
Nr.46283/16.03.2018                                                                  Mihail GENOIU 
 
 
 
                                                                        RAPORT 
  
 
  
 În conformitate cu prevederile art.5, alin.1 din O.U.G. nr. 109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, regia autonomă este administrată de 
un consiliu de administraţie, format din 3-7 persoane. Consiliul de administraţie este 
constituit din: 
a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice si 
cu experienţa în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 
5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare; 
b) un reprezentant al autorităţii publice tutelare, cu experienţa de cel putin 5 ani in 
domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de 
societăţi comerciale ori regii autonome;   
c) 1-5 persoane cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii 
autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. Aceste persoane nu pot 
fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice 
tutelare sau al altor instituţii publice. 
 Potrivit dispoziţiilor aceluiaşi act normativ, membrii consiliului de 
administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor 
Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii.  
 În vederea respectării prevederilor legale, privind Guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
93/2017 s-au  desemnat/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, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi H.G. nr. 
722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi ale 
O.U.G. nr.109/2011. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 15807/2018, 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



Ministerul Finanţelor Publice aduce la cunoştinţă autorităţii tutelare despre faptul că, 
domnul Ioana Ilie, Sef Administraţie Adjunct – inspecţie fiscală – Direcţia Regională 
a Finanţelor Publice Craiova este persoana desemnată de către Ministerul Finanţelor 
Publice să reprezinte interesele acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie al 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în calitate de administrator provizoriu, pe o perioadă de 
maxim 4 luni, cu condiţia ca în interiorul acestui termen, dacă este finalizată 
procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de administrator la regie, mandatul 
acesteia să înceteze de drept. 
 De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice înaintează şi Ordinul nr. 
1175/2018, al Ministrului Finanţelor Publice prin care domnul Ioana Ilie este 
desemnat ca reprezentant al Ministerului în Consiliul de Administraţie al 
R.A.A.D.P.F.L Craiova. 
 Potrivit prevederilor art. 12 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de 
mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul 
administrativ de numire.  
 Contractul de mandat include, în anexă, indicatorii de performanţă financiari şi 
nefinanciari. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi prevederile O.U.G. nr. 
109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, fiind îndeplinite 
condiţiile de legalitate şi oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 
 -desemnarea d-lui.Ioana Ilie, Șef Administrație adjunct-inspecție fiscală în 
cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Craiova, să reprezinte interesele 
Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu și, pe cale de 
consecință, numirea ca membru în Consiliului de Administrație al Regiei Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
 - aprobarea contractului de mandat împreună cu indicatorii de performanţă 
pentru membrul Consiliului de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, desemnat 
prin Ordinul nr.1175/2018 al Ministrului Finanţelor Publice, potrivit anexei la 
prezentul raport; 
 - stabilirea remuneraţiei fixe a membrului Consiliului de Administraţie al 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, desemnat prin Ordinul nr.1175/2018 al Ministrului 
Finanţelor Publice, în cuantum 2737lei /brut; 
 - durata de maxim 4 luni a contractului de mandat al membrului desemnat de 
către Ministerul Finanţelor Publice în  Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova;  
 - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
mandat cu membrul Consiliului de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 
 - modificarea, prin completare, a H.C.L. nr.93/2017. 
 
 
 Director Executiv,                                                Director Executiv Adj., 
              Delia Ciucă                                                               Alin Glăvan 



 
 
 
            Vizat de legalitate,                                                            Întocmit, 
               Nicoleta Bedelici                                                      Tudoriţa Olteanu 
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