
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     PROIECT
                                                                                                         

      HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al 

reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul 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 27.10.2022; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.177041/2022, raportul  

nr.178701/2022 al Direcţiei Servicii Publice şi raportul de avizare nr.179740/2022 
al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al 
reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.1, alin.5, alin.6 și art.12 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit. a, coroborat cu alin.3 lit.d, art.139  alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat încheiat între Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova şi dl.Antonescu Mihail, reprezentantul Ministerului Finanţelor în 
Consiliul de Administraţie, pentru o perioadă de 2 luni. 

Art.2. Contractul de mandat încetează la finalizarea procedurii de selecție a 
candidaților pentru pozitia de administrator, reprezentant al Ministerului 
Finantelor la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova sau la data încetarii raporturilor de serviciu  
dintre dl. Mihail Antonescu şi Ministerul Finantelor ori unităţile 
subordonate, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului. 

Art.3. Se aprobă actul adiţional nr.3 la contractul de mandat, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
la contractul de mandat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.536/2021.  

Art.6. 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. 
Antonescu Mihail vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
Lia - Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Servicii Publice  
Nr.177041/10.10.2022 
 
 

Referat de aprobare  
privind  prelungirea duratei mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în 

cadrul Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova  
 
 
 
 
 Potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind 
guvernața coorporativă a întreprinderilor publice, membrii consiliului de administraţie se numesc de 
autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei 
instituţii.  
  Ministerul Finanţelor Publice comunica autoritatii tutelare Ordinul Ministrului Finantelor 
nr. 3379/03.10.2022, prin care se propune prelungirea cu o perioada de 2 luni, a desemnarii ca 
reprezentant al Ministerului Finatelor a domnului Antonescu Mihail in calitate de administrator 
provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie 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.  
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova prelungirea cu o perioada de 2 
luni, a contractului de mandat incheiat intre R.A.A.D.P.F.L. Craiova si dl. Antonescu Mihail, 
reprezentatul Ministerului de Finante in Consiliul de Administratie al regiei. 
 

 
           Primar, 

                                                                Lia-OlguțaVasilescu  
 
 
 

                Director Executiv,                                                           
                    Delia Ciucă                                                                                       
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
 realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
 Data: 
Semnătura: 

 

  
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Servicii Publice 
Nr.178701/12.10.2022 

 
 

RAPORT 
privind  prelungirea duratei mandatului reprezentantului Ministerului 

Finanțelor Publice în cadrul Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova 

 
   

 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. 
461/2021 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 H.C.L. nr. 536/2021 a fost numit dl. Antonescu Mihail, reprezentant al 
Ministerului Finanțelor, în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, contract ce a avut o durata de 4 luni, iar 
prin H.C.L. nr. 219/2022 si H.C.L. nr359/2022 a fost prelungită durata contractului de 
mandat. 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 176165/2022,  
Ministerul Finanţelor Publice comunica autoritatii tutelare Ordinul Ministrului Finantelor nr. 
3379/03.10.2022, prin care se propune prelungirea cu o perioada de 2 luni, a desemnarii ca 
reprezentant al Ministerului Finatelor a domnului Antonescu Mihail in calitate de 
administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie 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, prevederile O.U.G 57/2019, privind Codul 
Administrativ,cu modificarile și completarile ulterioare 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: 
 -prelungirea cu o perioada de 2 luni a contractului de mandat incheiat intre 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova si dl. Antonescu Mihail, reprezentatul Ministerului Finantelor in 
Consiliul de Administratie al regiei;  

- contractul de mandat inceteaza la finalizarea procedurii de selecție a candidaților 
pentru pozitia de administrator, reprezentant al Ministerului Finantelor la RAADPFL 
Craiova, sau la data incetarii raporturilor de serviciu  dintre dl Mihail Antonescu si 
Ministerul Finantelor, ori unitatile subordonate, daca aceasta survine inaintea expirarii 
duratei mandatului; 

- aprobarea actului aditional nr. 3 la contractul de mandat, potrivit anexei la prezentul 
raport; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul aditional la 
contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 -modificarea H.C.L. nr. 536/2021 privind numirea reprezentantului Ministerului 
Finanțelor în Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 
  

 
 

Director Executiv, 

 
 

Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura: 

 
 

              
 

 
 

Întocmit, 
insp.  Alina Marin 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 

 



 

            



                                                                       
 
 

                                                                              Anexa la RAPORT 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 
LA CONTRACTUL DE MANDAT ÎNCHEIAT CU MEMBRUL CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAŢIE AL R.A.A.D.P.F.L. 
 

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, _____________ între: 

 

1 Municipiul Craiova (denumit în continuare „mandant"), cu sediul în Craiova, str. Târgului, 

nr.26 judeţul Dolj, reprezentat prin, dna. Lia-Olguța Vasilescu, Primarului Municipiului Craiova, 

potrivit  art. 154 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 

 

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.536/2021 prin care 

s-a aprobat  numirea dlui. Antonescu Mihail, reprezentant al Ministerului Finanțelor, în Consiliul 
de administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 

Craiova. precum si contractul de mandat incheiat intre RAADPFL Craiova si dl. Antonescu Mihail, 

partile convin asupra prezentului act aditional de modificare a contractului, după cum urmează: 

 Art.1. Se modifică art. 10 din contractul de mandat, în sensul prelungirii duratei 

mandatului cu 2 luni. 

Art.2. Contractul de mandat inceteaza la finalizarea procedurii de selecție a candidaților 

pentru pozitia de administrator, reprezentant al Ministerului Finantelor la RAADPFL Craiova, sau 

la data incetarii raporturilor de serviciu dintre dl Mihail Antonescu si Ministerul Finantelor, ori 
unitatile subordonate, daca aceasta survine inaintea expirarii duratei mandatului. 

 Art.3. 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, 

     Lia – Olguța Vasilescu 

  

Director Executiv D.S.P. 

         Delia Ciucă 

                                                                               

       
Director  Executiv Adj. DSP 

        Alin Glăvan 
 

Vizat pentru legalitate, 

cons.jur. Mihaiu Ana-Maria 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 179740/ 13.10.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 177041/10.10.2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 178701/12.10.2022 al Direcției Servicii Publice -  
Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 HCL nr. 461/2021 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova şi a membrilor în Consiliul de Administraţiei al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova ; 

 HCL nr. 536/2021 privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor, în 
Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova ; 

 HCL nr. 219/2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al 
reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 

 HCL nr. 359/2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al 
reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 

 Ordinul nr. 3379/03.10.2022 al Ministrului Finanțelor; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

propunerea privind prelungirea contractului de mandat al reprezentantului Ministerului 
Finanțelor în cadrul Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 13.10.2022         Data 13.10.2022              
Semnatura          Semnatura           
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