
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
         
                      PROIECT 

                  
  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi de 
membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în anul 2017 
 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 
            Având în vedere expunerea de motive nr.143474/2018, rapoartele nr.146965/2018 
al Direcţiei Servicii Publice şi nr.147055/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea indicatorilor de 
performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi de membrii Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
anul 2017;  

  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 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 aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi de membrii 

Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, în anul 2017, în procent de 98,22%, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă acordarea, pentru toţi membrii Consiliului de Administrație al  Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
componentei variabile din contractul de mandat, calculată astfel:  

2 737 lei x 6=16 422 lei x 98,22%=16 129,69 lei brut. 
  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, 
    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



Nr. 143474/10.09.2018 
     Expunere de motive 
 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari 
 realizaţi de membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome  
 de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova în  
 anul 2017 şi acordarea componentei variabile din contractul de mandat în  
           procent de 98,22%, conform proiectului de hotărâre 
 

Pentru activitatea desfăşurată de mandatar acesta va primi, conform prevederilor 
art.9 alin.1 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, o remuneraţiei a cărei componentă 
variabilă va fi o sumă anuală calculată la 6 indemnizaţii fixe lunare de 2737 lei brut, 
pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanţă. 

În conformitate cu art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de 
autoritate publică tutelară, a încheiat cu administratorii regiei autonome contracte de 
mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul 
administrativ de numire. Contractul de mandat cuprinde şi criteriile de performanţă 
stabilite şi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin H.C.L. nr. 
265/27.07.2017. 

Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de 
administrare constituie anexă la contractele de mandat şi s-au aprobat de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, ca autoritate publică tutelară, în termenul 
stipulat la art.13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011. 

Pentru activitatea desfăşurată de mandatar acesta va primi, conform prevederilor 
art.9 alin.1 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, o remuneraţiei a cărei componentă 
variabilă va fi, conform prevederilor H.C.L nr.507/2017, o sumă anuală  calculată la 6 
indemnizaţii fixe lunare de 2737 lei brut, pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de 
performanţă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus supunem aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următorul proiect de hotărâre: 

− ndicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi, de membrii 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova în anul 2017, în procent de 
98,22%, conform proiectului de hotărâre 

− acordarea componentei variabile din contractul de mandat, pentru toţi membrii 
Consiliul de Administrație al  R.A.A.D.P.F.L. Craiova, calculată astfel: 

          2 737 lei x 6 = 16 422 lei x 98,22% = 16 129,69 lei brut; 
  Primar,      Director Executiv, 
     Mihail Genoiu           Delia Ciucă 
 
        Director Executiv Adjunct, 
  



 

                                                                                                 
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică    
Nr. 146965/ 17.09.2018          

 

 

             
                 SE APROBĂ, 
                              PRIMAR, 
                                                                                                Mihail GENOIU 

 
RAPORT 

 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.1 din O.U.G. nr. 109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, R.A.A.D.P.F.L. este administrată de 
un consiliu de administraţie, format din 7 persoane. 

 Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor 
autorităţii publice tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, a fost făcută 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. 
 În conformitate cu art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de 
autoritate publică tutelară, a încheiat cu administratorii regiei autonome contracte de 
mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul 
administrativ de numire. Contractul de mandat cuprinde şi criteriile de performanţă 
stabilite şi aprobate de autoritatea publică tutelară prin H.C.L. nr.265/27.07.2017.              

Criteriile de performanţă reprezintă, în expresie cantitativă şi valorică, 
principalele rezultate ale regiei pe care mandatarul se angajează să le obţină prin 
conducerea, gestionarea şi organizarea activităţii acesteia şi sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din respectiva hotărâre. 
 Raportat la cele menţionate mai sus, prin H.C.L. nr. 93/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a aprobat componenţa Consiliului de Administraţie al 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova precum şi contractele de mandat ale membrilor consiliului de 
administraţie, iar potrivit prevederilor art. 4, indicatorii de performanţă financiari şi 
nefinanciari rezultaţi din planul de administrare şi care constituie anexă la contractele 
de mandat, s-au aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, ca 
autoritate publică tutelară, în termenul stipulat la art.13 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011.  
 

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 



 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
349/2018, Consiliul de Administrație al  R.A.A.D.P.F.L. Craiova, a înaintat către 
autoritatea tutelară Raportul Consiliului de Administraţie a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova privind activitatea de administrare, realizarea indicatorilor 
de performanţă la finalul anului 2017, precum şi Raportul Auditorului Independent 
SC Ciel Audit Consulting SRL. 

Pentru activitatea desfăşurată de mandatar acesta va primi, conform prevederilor 
art.9 alin.1 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, o remuneraţiei a cărei componentă 
variabilă va fi, conform prevederilor H.C.L nr.507/2017, o sumă anuală  calculată la 6 
indemnizaţii fixe lunare de 2737 lei brut, pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de 
performanţă. 

Faţă de cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

− indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi, de membrii 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova în anul 2017, în procent de 
98,22%, conform tabelului de mai jos; 

− acordarea componentei variabile din contractul de mandat, pentru toţi membrii 
Consiliul de Administrație al  R.A.A.D.P.F.L. Craiova, calculată astfel: 

          2 737 lei x 6 = 16 422 lei x 98,22% = 16 129,69 lei brut; 
     
N
r. 
cr
it. 

Denumire 
indicator 

Formula de 
calcul 

Obiectiv de 
realizat 

Pondere 
procentua
lă  

Procent 
realizat 

Procent 
acordat 

1 Creşterea 
profitului brut 

Profit brut în 
anul 
(n)*100/Profit 
brut în anul(n-
1) 

Mai mare sau 
egal cu 102 

% 

10,00% 111,00% 10,00% 

2 Cifra de 
afaceri 

Cifra de 
afaceri în anul 
(n) *100/Cifra 
de afaceri  în 
anul(n-1) 

Mai mare sau 
egal cu 103% 

10,00% 111,57% 10,00% 

3 Productivitatea 
muncii 

Prod. muncii în 
anul 
(n)*100/Prod. 
muncii  în 
anul(n-1) 

Mai mare sau 
egal cu 107% 

10,00% 113,00% 10,00% 

4 Reducerea 
creanţelor 
restante  

Creanţe 
restante în anul 
(n-1)-Creanţe 
restante în 

Mai mare sau 
egal cu 20% 

10,00% 16,44% 8,22% 



 

anul(n)*100/Cr
eanţe restante 
în anul(n) 

5 Rata rezolvării 
sesizarilor/soli
citărilor 

Sesizările 
rezolvate în 
anul 
(n)*100/Total 
sesizări primite 
în anul (n) 

Mai mare sau 
egal cu 95% 

10,00% 99,99% 10,00% 

6 Crearea unui 
site dedicat 
Consiliului de 
Administraţie 

  20,00% 100,00% 20,00%  

7 Constituirea 
Comitetului de 
Audit 

Hotărâre a 
Consiliului de 
Administraţie   

Hotărârea 
Consiliului de 
Administraţie 
nr.78/2017 

15,00% 100,00% 15,00%  

8 Transparenţă 
informaţională 

Indicatori 
economici şi de 
performanţă 

Crearea unui 
site în acest 
sens 

15,00% 100,00% 15,00%  

9 Procent de 
realizare a 
indicatorilor 

    98,22%  

 
 
 
 
    Director Executiv D.S.P.,         Director Exectuiv Adjunct D.S.P., 

       Delia CIUCĂ               Alin GLĂVAN 
 
 
 
 

                    Întocmit, 
                insp. Gabriel ROŞCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

                                                                                                       ANEXA PROIECT 
 

Nr. 

crit. 

Denumire 

indicator 

Formula de 

calcul 

Obiectiv de 

realizat 

Pondere 

procentua

lă  

Procent 

realizat 

Procent 

acordat 

1 Creşterea 

profitului brut 

Profit brut în 

anul 

(n)*100/Profit 

brut în anul(n-

1) 

Mai mare sau 

egal cu 102 

% 

10,00% 111,00% 10,00% 

2 Cifra de 

afaceri 

Cifra de 

afaceri în anul 

(n) *100/Cifra 

de afaceri  în 

anul(n-1) 

Mai mare sau 

egal cu 103% 

10,00% 111,57% 10,00% 

3 Productivitatea 

muncii 

Prod. muncii în 

anul 

(n)*100/Prod. 

muncii  în 

anul(n-1) 

Mai mare sau 

egal cu 107% 

10,00% 113,00% 10,00% 

4 Reducerea 

creanţelor 

restante  

Creanţe 

restante în anul 

(n-1)-Creanţe 

restante în 

anul(n)*100/Cr

eanţe restante 

în anul(n) 

Mai mare sau 

egal cu 20% 

10,00% 16,44% 8,22% 

5 Rata rezolvării 

sesizarilor/soli

citărilor 

Sesizările 

rezolvate în 

anul 

(n)*100/Total 

sesizări primite 

în anul (n) 

Mai mare sau 

egal cu 95% 

10,00% 99,99% 10,00% 

6 Crearea unui 

site dedicat 

Consiliului de 

Administraţie 

  20,00% 100,00% 20,00%  

7 Constituirea 

Comitetului de 

Audit 

Hotărâre a 

Consiliului de 

Administraţie   

Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

nr.78/2017 

15,00% 100,00% 15,00%  

8 Transparenţă 

informaţională 

Indicatori 

economici şi de 

performanţă 

Crearea unui 

site în acest 

sens 

15,00% 100,00% 15,00%  



 

9 Procent de 

realizare a 

indicatorilor 

    98,22%  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios 

Administrativ 

Nr. 147055/17.09.2018             
 

                                                                          RAPORT     

 

 Având în vedere: 
  Expunerea de motive nr. 143474/10.09.2018, precum şi  Raportul nr. 146965 / 
17.09.2018  al Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune spre  aprobare de către Consiliul 
Local : 
 - indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi, de membrii Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova în anul 2017, în procent de 98,22%, conform tabelului de mai jos; 

  - acordarea componentei variabile din contractul de mandat calculată astfel: 
          2 737 lei x 6 = 16 422 lei x 98,22% = 16 129,69 lei brut; 
 - In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare – Capitolul II Administrarea şi conducerea regiilor autonome;  prevederile art.9 alin.1 
din contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova a cărui modificare a fost aprobată prin H.C.L nr.507/2017 şi potrivit 
cărora  pentru activitatea desfăşurată de mandatar acesta va primi o sumă anuală  calculată la 6 
indemnizaţii fixe lunare, pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanţă; 
 - Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic. 
 

 
     AVIZĂM FAVORABIL 

 

  Raportul nr.146965/17.09.2018 al Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune spre  
aprobare de către Consiliul Local : 
 - indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi, de membrii Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova în anul 2017, în procent de 98,22%, conform tabelului de mai jos; 

  - acordarea componentei variabile din contractul de mandat calculată astfel: 
          2 737 lei x 6 = 16 422 lei x 98,22% = 16 129,69 lei brut; 
 
 

 
    Director Executiv,           Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                       consilier juridic Nicoleta Bedelici 
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