
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        
                                                                                                                                            
                          PROIECT 
 
 

   HOTĂRÂREA NR.______ 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 

calitate de „consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene”, la nivelul municipiului 
Craiova, în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.119823/2021, raportul nr.120488/2021 al 
Serviciului Administrație Publică Locală și raportul de avizare nr.120491/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de 
„consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în 
cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene; 
           În temeiul art.129 alin.14 coroborat cu art.131, art.139 alin.1,  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 și completările ulterioare; 
 
 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă desemnarea dnei./dlui._______________, reprezentant al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în calitate de „consilier responsabil cu afacerile Uniunii 
Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în cadrul Rețelei europene a consilierilor 
regionali și locali ai Uniunii Europene. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi persoana desemnată la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

INIŢIATOR,       AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

            Lia-Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 

                     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
Nr.______/_____.07.2021 
 
 
 
          

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în calitate de „consilier responsabil cu afacerile 

Uniunii Europene”, în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și 
locali ai Uniunii Europene 

 

Prin adresa nr.119475/2021 Asociația Municipiilor din România ne-a 

transmis invitația Comitetului European al Regiunilor pentru desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de „consilier 

responsabil cu afacerile Uniunii Europene”, în cadrul Rețelei europene a 

consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene. 

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.129 

alin.14 coroborat cu art.131 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem 

promovarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de „consilier responsabil cu 

afacerile Uniunii Europene”, în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și 

locali ai Uniunii Europene. 

  

 
PRIMAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU 
 

 

                                                                                 Întocmit, 
                                                                                 ȘEF SERVICIU, 

                                                                                           Irina STUPARU 

 



 

 

      



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
Nr.120488/08.07.2021 
 
          

Raport  
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, în calitate de „consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene”, 
în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii 

Europene 

 

 În cadrul Conferinței privind Viitorul Europei, lansată la data de 9 mai 
2021, Comitetul European al Regiunilor a propus înființarea Rețelei europene a 
consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene, cu scopul de implicare în 
această inițiativă și a altor reprezentanți. 

 În susținerea acestui demers, Comitetul European al Regiunilor a adresat o 
scrisoare deschisă comună aleșilor locali pentru înscrierea în această platformă, cu 
scopul aducerii în prim plan a vocii locale și regionale, în cadrul conferinței, prin 
organizarea unor dezbateri în consiliile locale și a unor dialoguri locale cu 
cetățenii. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont că potrivit 
prevederilor art.129 alin.14 coroborat cu prevederile art.131 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele 
unității administrativ-teritoriale în organisme de cooperare sau parteneriate, sunt 
desemnați prin hotărâre a consiliului local, propunem desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de „consilier 
responsabil cu afacerile Uniunii Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în 
cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene. 

 
 

Șef Serviciu, Întocmit, 

Irina STUPARU cons.jr. Diana DĂRAC 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 

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



 
 
 
 
 

 
      



   

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.120491/08.07.2021 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
 
 Având în vedere: 

- Raportul nr.120488/2021  întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală; 
- În temeiul prevederilor art. 123 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 
 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 
 
 
   Propunerea Serviciului Administrație Publică Locală privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de „consilier 
responsabil cu afacerile Uniunii Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în cadrul 
Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene. 

 
 
 
 
 
      Direcția Juridică, Asistență de Specialitate 
                 și Contencios Administrativ 
   Director executiv,                 Întocmit, 
                    Ovidiu MISCHIANU         cons.jur. Diana DĂRAC 
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