
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT    

               

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea colaborării dintre compania britanică Portsmouth Aviation 

LTD, Municipiul Craiova şi HIGH TECH INDUSTRY PARK 
 
 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.06.2015; 
  Având în vedere raportul nr.90836/2015 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 

Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar prin care se propune aprobarea 
colaborării dintre compania britanică Portsmouth Aviation LTD, Municipiul Craiova şi 
HIGH TECH INDUSTRY PARK; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f, 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 colaborarea dintre compania britanică Portsmouth Aviation LTD -  
reprezentată de dl.Simon Escott, Municipiul Craiova - reprezentat de dna.Lia 
Olguţa Vasilescu, în calitate de Primar şi HIGH TECH INDUSTRY PARK – 
reprezentat de dl.ing.Nicoli Marin, în calitate de Administrator Unic, conform 
scrisorii de intenţie prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător 
de cuvânt, Redacţie Ziar, Portsmouth Aviation LTD şi HIGH TECH 
INDUSTRY PARK  vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    
 
 
 
 
                  INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                    PRIMAR,                                                                PT. SECRETAR, 
      Lia – Olguţa VASILESCU                                                Ovidiu MISCHIANU 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr. 90836/19.06.2015 

 
                                                                                                Aprobat, 
                                                                                                Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
Privind colaborarea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi a HIGH TECH INDUSTRY PARK din Craiova cu 
Portsmouth Aviation LTD, Hampshire 

 
 În data de 21.05.2015, în localitatea Winchester, a fost semnată o scrisoare de intenţie între 
Consiliul Judeţean Hampshire, reprezentat de domnul Keith Mans - în calitate de preşedinte şi 
Consiliul Judeţean Dolj, reprezentat de domnul Ion Prioteasa - în calitate de Preşedinte, în vederea unei 
bune colaborări atât pe plan economic cât şi industrial. 

 În urma unui amplu proiect de cercetare, compania britanică intenţionează să 
deschida o unitate de producţie şi să creeze un centru complex de excelenţă privind 
proiectarea şi fabricarea fişierelor inovatoare de economisire a unităţii puirificatoare a 
apei. Acest complex se va cosntrui în perimentrul HIGH TECH INDUSTRY PARK din 
Craiova. 

 Municipiul Craiova împreuna cu reprezenaţii HIGH TECH INDUSTRY PARK 
vor acorda sprijinul lor instituţional, asistenţă şi cunoştinţele necesare pentru ca aceasta 
companie britanica sa aibă succes în punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare si 
pentru a utiliza toate facilităţile acordate de către investitorii administraţiei locale, 
regionale şi naţionale. 

 Scrisoarea de intenţie îşi produce efectul în momentul aprobarii de către Consliul 
Local al Municipiului Craiova 

 În conformitate cu prevederile art.36, alin.7, litera (a) din Legea 215/2001, 
propunem Consiliului Local Municipal Craiova următoarele: 
- aprobarea colaborării dintre compania britanică Portsmouth Aviation LTD- reprezentată de domnul 
Simon Escott, Municipiul Craiova – reprezentat de doamna Lia Olguţa Vasilescu în calitate de Primar 
şi HIGH TECH INDUSTRY PARK – reprezentat de domnul ing.Nicoli Marin în calitate de 
Administrator Unic, conform scrisorii de intenţie ataşată la prezentul raport. 
 

Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de Cuvânt, 

Redacţie Ziar, 
 

                              Întocmit, 
 

Ionuţ PÎRVULESCU 
 

                           Arthur ANDRIŢOI 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 



 
 

 



SCRISOARE DE INTENŢIE 
ÎNTRE 

PORTSMOUTH AVIATION LTD 
ŞI 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
ŞI 

HIGH TECH INDUSTRY PARK  
 
 

 Portsmouth Aviation Ltd, o companie cu sediul în Hampshire, reprezentata 
de domnul Simon Escott MD, în urma unui proiect amplu de cercetare, 
intenționează să deschidă o unitate de producție și de a crea un centru de excelență 
în Craiova pentru complex pentru proiectarea şi fabricarea de fișiere inovatoare de 
economisire a unități de purificare a apei în perimetrul HIGH TECH INDUSTRY 
PARK din Craiova. 
 
Şi  
 
 Municipiul Craiova, cu sediul în strada A.I.Cuza, nr.7, reprezentat de 
Doamna Primar Lia Olguţa Vasilescu, împreuna cu HIGH TECH INDUSTRY 
PARK din Craiova, strada Aviatorilor, nr.10, reprezentat de domnul Nicoli Marin, 
vor acorda sprijinul lor instituțional, asistență și cunoştinţele necesare  pentru ca 
Portsmouth Aviation să aibă succes în punerea în aplicare a planurilor lor de 
dezvoltare și pentru a profita de facilitățile acordate  de către investitorilor 
administraţiei locale, regionale şi naţionale. 
 
 Acesta scrisoare este valabilă din momentul aprobarii de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova. 
 
 A fost semnată în data de 21.05.2015, în Winchester, în prezenţa Excelenţei 
Sale Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Ioan Jinga, Keith 
Mans, Preşedintele Consiliului Judeţean Hampshire şi Ion Prioteasa,  Preşedintele 
Consiliului Judeţean Dolj. 
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