
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 1/20.01.2022 
 

Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform 
O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și 
H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 20.01.2022, 

Având în vedere Decizia de confirmare a carantinării nr. 2321241/17.01.2022, 
cu privire la indisponibilitatea temporară a doamnei Dănescu Ana-Gabriela, având 
calitatea de secretar (titular) al Consiliului de Administrație al RAADPFL Craiova, 
conform H.C.A. nr. 93/04.11.2021, precum și faptul că prin această hotărâre nu a 
fost desemnat un supleant al secretarului C.A., 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
Art.1. Aprobă desemnarea doamnei VOICU Alina-Maria ca secretar supleant al 
Consiliului de Administrație al RAADPFL Craiova. 
Art.2. Doamna VOICU Alina-Maria va îndeplini atribuțiile de secretar supleant în lipsa 
secretarului titular, în caz de incompatibilitate, conflict de interese sau ori de câte 
ori situația o va impune. 
Art.3. Dispune ca secretarul supleant să beneficieze de același spor ca secretarul 
titular al Consiliului de Administrație, adică un spor adăugat la salariul de bază în 
cuantum de 25%, acordat lunar. 
Art.4. Directorul General, Directorul Economic și Serviciul Resurse Umane și 
Salarizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE C.A. 

CILIBIU Mihai 
 
 
 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
Cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 

(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 2/20.01.2022 
 

Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform 
O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și 
H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 20.01.2022, 

Având în vedere referatul înregistrat cu numărul 35779/24.11.2021 privind 
posibilitatea acordării de tichete cadou în valoare totală de 150 lei, în cuantum egal 
pentru toți salariații regiei, drepturi aferente lunii decembrie 2021, conform 
Contractului Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, referat întocmit de către 
Serviciul Resurse Umane și Salarizare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
Art.1. Aprobă acordarea de tichete cadou în valoare totală de 150 lei, în cuantum 
egal pentru toți salariații RAADPFL Craiova, drepturi aferente lunii decembrie 2021, 
conform Contractului Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate. 
 
Art.2. Directorul General, Directorul Economic, Serviciul Financiar-Contabilitate și 
Serviciul Resurse Umane și Salarizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
PREŞEDINTE C.A. 

CILIBIU Mihai 
 
 
 
 
 

Secretar C.A.     Vizat pentru legalitate, 
VOICU Alina-Maria     Cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 3/20.01.2022 
 

Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform 
O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și 
H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 20.01.2022, 

Având în vedere referatul înregistrat cu numărul 1856/18.01.2022 privind 
aprobarea deschiderii unui punct de lucru intitulat “Zoofetărie” în cadrul Parcului 
Nicolae Romanescu, în interiorul Grădinii Zoologice, unde vor fi comercializate 
produse de cofetărie și patiserie, în formă de animăluțe sau glazurate cu imagini cu 
animăluțe, precum și băuturi răcoritoare, cu excepția băuturilor alcoolice și 
produselor de tutun, referat întocmit de către Compartimentul Marketing, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
Art.1. Aprobă deschiderea unui punct de lucru intitulat “Zoofetărie” în cadrul 

Parcului Nicolae Romanescu, în interiorul Grădinii Zoologice. 
 
Art.2. Directorul General, Directorul Economic, Directorul Tehnic și Serviciul 

Resurse Umane și Salarizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE C.A. 
CILIBIU Mihai 

 
 
 
 
 

  Secretar C.A.      Vizat pentru legalitate, 
  VOICU Alina-Maria               Cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 

(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 4/20.01.2022 
 

Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform 
O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și 
H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 20.01.2022, 

Având în vedere referatul înregistrat cu numărul 453/06.01.2022 privind 
suplimentarea Planului Program al Achizițiilor Publice – 2022, în vederea demarării 
procedurii de licitație publică de “Material dendrofloricol pentru anul 2022”, 
referat întocmit de către Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
Art.1. Consiliul de Administrație ia act de solicitarea Serviciului Achiziții 

Publice și Aprovizionare privind suplimentarea Planului Program al Achizițiilor 
Publice – 2022, în vederea demarării procedurii de licitație publică de “Material 
dendrofloricol pentru anul 2022” și decide să fie intreprinse, de către Directorul 
General al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, toate măsurile legale necesare pentru o optimă 
funcționare. 

 
Art.2.  Directorul General, Directorul Economic, Serviciul Achiziții Publice și 

Aprovizionare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE C.A. 
CILIBIU Mihai 

 
 

 
 

Secretar C.A.     Vizat pentru legalitate, 
VOICU Alina-Maria     Cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
HOTĂRÂREA NR. 5/20.01.2022 

 
Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform 
O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și 
H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 20.01.2022, 

Având in vedere referatul înregistrat cu numărul 1898/18.01.2021 cu privire 
la situația indicatorilor de performanță pentru anul 2020 conform obiectivelor 
înscrise în contractele de mandat pentru Directorul General – Cercel Ninel, 
Directorul Tehnic – Grigorie Marinel Cristian, Directorul Economic – Urîtu Florin 
Irinel, Directorul Direcției Baze Sportive – Mitricof George Cristian si Managerul 
Centrului Multifuncțional – Rădoi Ionuț Mihai, referat întocmit de către Serviciul 
Resurse Umane și Salarizare: 

HOTĂRĂȘTE 
Art.1. Urmare a evaluării execuției contractelor de mandat ale directorilor 

regiei și a realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți 
anului 2020 în conformitate cu prevederile art.9 lit f si art.22 alin.5 din OUG 
nr.109/2011 aprobată și modificată prin Legea nr.111/2016, Consiliul de 
Administrație constată următoarele: 

Directorul General – Cercel Ninel a realizat indicatorii de performanță din 
contractul de mandat nr. 13087/02.04.2020, în procent de  94 % 

Directorul Tehnic – Grigorie Marinel Cristian a realizat indicatorii de 
performanță din contractul de mandat nr. 317/07.01.2020, în procent de 94  %. 

Directorul Economic – Urîtu Florin Irinel a realizat indicatorii de performanță 
din contractul de mandat nr. 21468/31.07.2019, in procent de 94%. 

Directorul Direcției Baze Sportive – Mitricof George Cristian a realizat 
indicatorii de performanță din contractul de mandat nr. 24799/27.07.2020, în 
procent de 87 %. 

Pentru Managerul Centrului Multifuncțional – Rădoi Ionuț Mihai, neexistând în   
Planul de management nr.24800/27.07.2020 buget propriu estimat la nivelul 
compartimentelor/structurilor din subordine, calculul indicatorilor de performanță 
nu poate fi efectuat.  

Art.2. Având in vedere că exercițiul financiar al RAADPFL Craiova aferent 
anului 2020 a fost încheiat cu pierderi foarte mari pentru instituție , în temeiul 
art.14 alin.2 si 3 din OUG nr.109/2011, aprobată și modificată prin legea 
nr.111/2016, Consiliul de Administrație hotărăște să nu se acorde indemnizația 
variabilă aferentă anului 2020 prevăzută în contractele de mandat ale directorilor 
regiei . 

 Art.3 Directorul General, Directorul Economic, Directorul Tehnic, Directorul 
Bazei Sportive, Managerul Centrului Multifuncțional vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE C.A. 
CILIBIU Mihai 

     Secretar C.A.                                                Vizat pentru legalitate,        
     Voicu Alina-Maria                                          C.J. Lupulescu Radu Ana-Maria 



 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 

(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 

HOTĂRÂREA NR. 6/20.01.2022 
 

Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform 
O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și 
H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 20.01.2022, 

Având în vedere referatul înregistrat cu numărul 2042/19.01.2022 privind 
rețelele de salarii orare de deviz pentru anul 2022, pentru toate categoriile de 
muncitori din cadrul regiei, respectiv muncitori necalificați și muncitori calificați 
din rețeaua construcții, instalații, construcții mașini, rețeaua gospodărire comunală 
(floricultori), rețeaua șoferi, rețeaua tractoriști și mecanici deservenți, referat 
întocmit de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
Art.1. Aprobă rețelele tarifare orare de deviz aplicabile pentru anul 2022, 

pentru toate categoriile de muncitori din cadrul regiei, conform referatului 
înregistrat cu nr. 2042/19.01.2022, întocmit de către Serviciul Resurse Umane și 
Salarizare. 

Art.2. Pentru categoriile de muncitori zona verde, salariul orar de deviz este 
de 19,99 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră. 

Art.3. Pentru fasonatorii mecanici salariul orar de deviz este de 23,28 lei/oră 
și bonusuri de 2,65 lei/oră. 

Art.4. Pentru rețeaua de șoferi salariul mediu orar de deviz este de 22,57 
lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră. 

Art.5. Pentru  mecanici salariul orar de deviz este de 24,94 lei/oră și bonusuri 
de 2,65 lei/oră. 

Art.6. Aprobă rețelele orare de deviz aplicabile pentru anul 2022 pentru toate 
categoriile de muncitori din cadrul regiei, respectiv din rețeaua construcții, 
instalații, construcții mașini, rețeaua gospodărire comunală (floricultori), rețeaua 
șoferi, rețeaua tractoriști și mecanici deservenți. 

Art.7. Referatul nr. 2042/19.01.2022, întocmit de către Serviciul Resurse 
Umane și Salarizare face parte din prezenta hotărâre. 

Art.8. Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul 
Resurse Umane și Salarizare, Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Tehnic-
Producție vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE C.A. 

CILIBIU Mihai 
 

 
Secretar C.A.     Vizat pentru legalitate, 
VOICU Alina-Maria     Cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria 
 


