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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 
                                            HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea constituirii Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster  
 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.02.2015; 

Având în vedere raportul nr. 31585/2015 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea constituirii Asociaţiei Green 
Energy Oltenia Cluster.  

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată; 
  În temeiul art.14, 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 constituirea Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster, având sediul în 

municipiul Craiova, Bvd.Nicolae Titulescu, nr.66A, etaj 1. 
Art.2. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de membru fondator la 

constituirea asociaţiei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă statutul şi actul constitutiv ale Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster, 

conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul 

Craiova în vederea întocmirii şi semnării formalităţilor prevăzute de lege, pentru 
constituirea Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Asociaţia Green Energy Oltenia Cluster vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

  
 
 
 

             INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

Nr. 31585/2015 

                                                                                 Se aprobă, 

         PRIMAR, 

                                                                                   LIA – OLGUŢA VASILESCU 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate de membru 

fondator al Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster 
 

 

Prin adresa nr.158/24.02.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 

nr.31318/24.02.2015,  S.C. PRIMASERV S.R.L. propune participarea instituţiei noastre în 

calitate de membru fondator al Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster. 

Beneficiile pe care clusterul Green Energy Oltenia Cluster le aduce atât membrilor cât şi 

comunităţii locale şi regionale sunt în concordanţă cu strategia de dezvoltare şi constau în: 

- stimularea inovării prin schimbul de informaţii între diferiţi actori ce creează sinergii 

puternice cu sectoare complementare de-a lungul întregului lanţ valoric; 

- creşterea ratei de ocupare, a productivităţii muncii (oameni, abilităţi, competenţe, 

cunoştinţe interconectate); 

- clusterele pot reduce barierele pieţei şi determină crearea de noi întreprinderi şi 

modele de afaceri; 

- clusterul este un instrument cheie pentru întărirea antreprenoriatului ajutând 

companiile să găsească resurse, tehnologie şi cunoştinţe şi să faciliteze 

transformarea ideilor în oportunităţi de afaceri; 

- clusterele sunt componente ale politicilor şi strategiilor de întărire a competitivităţii 

şi dezvoltării regionale; 

- structurile de tip cluster ajută la îmbunătăţirea imaginii regiunilor în care activează. 

 

Green Energy Oltenia Cluster are ca principal obiectiv promovarea inovării şi a spiritului 

antreprenorial în sectorul eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile. 

Alte obiective ale asociaţiei sunt: 

- dezvoltarea colaborării între membri în vederea dezvoltării economice şi sociale a 

regiunii; 

- dezvoltarea resurselor umane şi expertizei în domeniu; 

- sprijinirea dezvoltării întreprinderilor şi a creşterii productivităţii acestora; 

- sprijinirea întreprinderilor pentru a răspunde cerinţelor de protejare a mediului; 

- dezvoltarea relaţiilor parteneriale atât la nivelul clusterului, cât şi cu alte entităţi din 

ţară şi străinătate; 

- creşterea vizibilităţii clusterului prin implementarea unor acţiuni de promovare; 

- dezvoltarea programelor de formare profesională, asistenţă, consultanţă, transfer 

tehnologic şi de know-how la nivelul clusterului; 
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- dezvoltarea de proiecte comune, implementarea şi monitorizarea acestora cu scopul 

de a introduce elementul de valoarea adăugată pentru bunurile şi serviciile oferite 

de membrii clusterului; 

- atragerea investiţiilor străine în regiune; 

- facilitarea intrării agenţilor economici din regiune pe noi pieţe; 

- participarea la târguri şi evenimente de profil în vederea creşterii exporturilor de 

bunuri şi servicii; 

- dezvoltarea de proiecte de investiţii pentru producţie, servicii şi transfer tehnologic; 

- dezvoltarea de centre de afaceri, parcuri industriale şi logistice; 

- crearea unei platforme de promovare (web-site, portal dedicat domeniului 

investiţional, broşuri de promovare). 

 

Asociaţia îşi propune la înfiinţare 16 membri fondatori, dintre care Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, Universitatea din Craiova şi Primăria Municipiului 

Craiova membri fondatori necotizanţi, ceilalţi membri fiind reprezentaţi de diferite societăţi 

comerciale din municipiul Craiova şi judeţul Dolj. 

Asociaţia Green Energy Oltenia Cluster este o asociaţie non-profit care: 

- va asigura managementul clusterului; 

- va desfăşura activităţi generale de natură economică în interesul comun al 

membrilor clusterului; 

- va îndeplini atribuţiile de management şi coordonare a activităţilor şi a proiectelor 

întreprinse la nivelul clusterului; 

- va promova imaginea clusterului ca întreg; 

- va facilita şi sprijini întărirea cooperării dintre membrii acestuia şi atragerea de noi 

membri. 

 

Date fiind cele prezentate anterior si în conformitate cu art. 36, alin. 7, litera a) din 

Legea 215/2001 republicata privind administraţia publică locală şi Ordonanţei nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul raport 

supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

• aprobarea constituirii Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster, având sediul în 

Municipiul Craiova, Bvd. Nicolae Titulescu, nr.66A, etaj 1; 

• aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate de membru fondator la 

constituirea Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster; 

• aprobarea Statutului şi Actului Constitutiv ale Asociaţiei Green Energy Oltenia 

Cluster conform Anexei 1 şi Anexei 2 la prezentul raport; 

• aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să reprezinte 

Municipiul Craiova în vederea întocmirii şi semnării formalităţilor prevăzute de 

lege pentru constituirea Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster 

 

Director executiv, 

Larisa Flori 

Şef Serviciu, 

Diana Răduţ - Selişte 

 

Vizat pentru legalitate, 

Cons. Jur. Nelu Pirvu 

Sef Birou, 

Alina Roşca 

 

 

 

 

 




















































