
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 31.01.2011 

 

 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 2 consilieri absenţi motivat: dl. Nedelescu şi d-ra Predescu 
şi 1 consilier întârzie: dl. Ştefârţă. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier  Gîdăr Alexandru să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
      Prin dispoziţia nr. 277/27.01.2011,  Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 31.01.2011, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de 

Salubritate în Societate Comercială cu Răspundere Limitată, cu asociat unic 

municipiul Craiova.  
 

     Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Sunt înscrieri la cuvânt?                                                                                   
     Dl. Cherciu: 
     Legat de punctul de pe ordinea de zi, încep întâi prin a-mi exprima opinia că în 
obiectul de activitate care ne-a fost înaintat trebuie găsită o formulare care să adauge 
inclusiv partea de responsabilităţi pe zona de ecarisaj a acestui SRL. Există o prevedere 
care spune că noua companie are ca responsabilitate adunarea cadavrelor de animale de 
pe domeniul public şi predarea lor către unităţile de ecarisaj. Ori Serviciul Public de 
Salubritate are, printre altele, ca responsabilitate şi adunarea câinilor fără stăpân de pe 
domeniul public, întreţinerea la adăpostul de la Făcăi. Aş ruga să se găsească 
formularea care să acopere şi această activitate pe care în momentul de faţă o 
desfăşoară Serviciul Public de Salubritate. 



  

      Al doilea lucru la care vreau să mă refer, deşi în clipa de faţă nu îmi este foarte clar 
dacă votând  proiectul de hotărâre inclusiv statutul noii societăţi, votăm şi 
administratorul.  În materialul care ne-a fost înaintat datele administratorului nu sunt 
completate. Am înţeles însă, uitându-mă în documentaţia care ne-a fost înaintată  şi 
inclusiv ce am citit că este un anume domn, Flavius Sirop. Sunt şi am fost tot timpul 
adeptul promovării tineretului, pe de altă parte însă eu nu consider că tinereţea este o 
calitate  în sine şi tinereţea pentru a fi promovat într-o funcţie de o asemenea 
responsabilitate trebuie să fie dublată de o competenţă şi de o experienţă, zic eu,  
relevante. Şi sunt tineri care îndeplinesc aceste condiţii. Lecturând CV-ul d-lui Sirop, 
am văzut printre altele că a îndeplinit sau îndeplineşte încă funcţia de adminsitrator la 
două societăţi comerciale, chiar este precizat în CV că de la data până în prezent,  şi 
am avut curiozitatea să caut datele financiare ale acestor companii pe care dânsul le 
conduce şi am constatat următoarele: prima societate pe care dânsul o enumeră că ar 
conduce-o în calitate de administrator, are activitatea suspendată din anul 2008. Am 
vizualizat pe site-ul Ministerului de Finanţe rezultatele financiare pe care le-a obţinut 
societatea în ultimii doi ani. Nu este istoric,  mi se pare relevant pentru CV-ul cuiva  
care conduce o societate care la un moment dat a avut cifră de afaceri pe doi ani 1000 
lei respectiv 2000 lei iar pierderile financiare au fost  de câteva ori mai mari. Noi 
numim administartor o persoană care a obţinut astfel de rezultate. A doua societate pe 
care dânsul o administrează şi care, într-adevăr, are activitate în clipa de faţă, a avut pe 
anul 2009 o cifră de afaceri de 150 lei  şi pierderile sunt undeva la 3000 lei. Dincolo de 
cifra de afaceri care este mare sau mică, pierderile sunt de câteva ori mai mari. Acesta 
este motivul pentru care, încă o dată, dând tot creditul tinerilor, mie nu mi se pare 
normal să facem un experiment, poate dânsul chiar este competent, dar uitându-mă la 
aceste rezultate zic că riscul de a nu conduce  conform această societate pe care ne 
propunem să o înfiinţăm este foarte ridicat, motiv pentru care fac precizarea şi aş dori, 
dacă acest lucru este posibil,  să rupem votarea înfiinţării SRL-ului, de numirea 
administratorului. Dacă nu reuşim, din păcate, voi fi obligat să votez împotrivă. 
     D-na Secretar: 
    Cu privire la proiectul de hotărâre care are anexă actul constitutiv, două comentarii 
care vor răspunde şi problematicii ridicate de dl. Cherciu. Mai întâi că vom aduce 
modificări la conţinutul proiectului de hotărâre referitor pe de o parte la amplasamentul 
pe care îl are ca sediu, în Craiova, gospodăria anexă, pentru că adresa, potrivit CNS-
ului, este modificată, str. Bechetului nr. 40 nu nr. 43,  şi se introduce un art. 8 care are 
în vedere delegarea gestiunii pentru activităţile pe care le preia această nouă societate, 
din activitatea existentă a Serviciului de  Salubritate. Pentru că, atât dl. Consilier 
Cherciu cât şi alţi consilieri, au întrebat, legat de obiectul de activitate de ce nu mai 
figurează gestionarea câinilor fără stăpân, vreau să vă spun că obiectul de activitate pe 
care îl are noua societate este ceea ce înseamnă delegarea gestiunii de la acest serviciu 
public. Obiectul de activitate al societăţii corespunde cu activitatea de salubrizare care 
poate fi delegata de la serviciul existent către societatea comercială nou înfiinţată. Ca 
atare, această transformare coincide cu licenţierea serviciului. Activitatea de care face 
vorbire dl. Consilier, gestionarea câinilor fără stăpân, nu intră în categoria activităţilor 
ce fac obiectul delegării către S.C., dar poate fi ulterior avut în vedere prin modificarea 



  

obiectului prin act adiţional. Legat de administrator, legiuitorul spune că de câte ori ne 
ducem cu o societate comercială cu acţionar unic, trebuie să avem un administrator 
delegat pe care să îl împuternicim cu toate atributele de care dvs. vorbiţi şi pe care le 
puteţi comenta în şedinţa ulterioară la contractul de administrare.  Acestea sunt 
comentariile pe care vrem să le facem cu privire la obiect. Aşadar, supunem aprobării 
proiectul cu forma modificată, prin completarea cu un nou art. 8 şi respectiv 
desemnarea administratorului prin vot secret. Atribuţiile sale le veţi completa la data 
supunerii spre aprobare a contractului de administrare şi aulterior aprobării proiectului 
de hotărâre în ansamblul său.  
     Dl. Preşedinte:  
     Supun aprobării proiectul de hotărâre mai puţin persoana administratorului. Cine 
este pentru?  
        Art.1 Se aprobă reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, în 
societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub denumirea  S.C. “SALUBRITATE 
CRAIOVA” S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129 A, potrivit 
actului constitutiv, prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2 Aportul municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar 
al societăţii, subscris şi vărsat, este de 200 lei, divizat în 20 părţi sociale a câte 10 lei 
fiecare, respectiv 100% din capitalul societăţii, şi este proprietatea municipiului 
Craiova. 
  Art.3  Domeniul de activitate al societăţii este : 
a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor 
toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; 
b) sortarea deseurilor municipale; 
c) depozitarea controlata a deseurilor municipale; 
d) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; 
e) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a 
acestora pe timp de polei sau de inghet; 
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora 
unitatilor de ecarisaj; 
g) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite 
de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc); 
h) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din 
gospodariile populatiei; 
i)colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii 
si demolari; 
j) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea 
 Art.4 (1) Sediul principal al societăţii va fi în municipiul Craiova, str. Brestei 
nr. 129A jud. Dolj, iar punctele de lucru vor fi următoarele: 
 Craiova, str. Fluturi nr. 48 - Coloana auto , 
  Craiova -Aleea 1 Simnic nr. 48 - statia de incinerare -  
  Craiova  – str. Prelungirea Bechetului, nr. 4o, Craiova- gospodărie anexă 



  

 Art.5 Bunurile imobile prevăzute la art.4 se atribuie în folosinţă gratuită S.C. 
“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. până la data de 31.07.2011.  
 Art.6 (1) Conducerea societăţii va fi asigurată de un administrator numit de 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în persoana dlui/dnei Sirop Flavius Adrian, 
cetatean român, domiciliat/domiciliata in localitatea Craiova , str. Dezrobirii, nr. 186, 
bl.D3, sc.1, ap.2, sectorul/judetul Dolj , având actul de identitate CI seria DX nr. 
259994, eliberat de Poliţia Municipiului Craiova, CNP 1820910160014 
denumit/denumita in continuare administrator,  
 (2) Drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile administratorului vor fi stabilite 
prin contractul de administrare  ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în termen de maxim 30 zile de la data înregistrarii S.C. 

“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. în Registrul Comerţului. 
 Art.7 Durata mandatului administratorului este de 4 ani. 
 Art.8 Se aprobă delegarea gestiunii pentru activităţile prevăzute la articolul 3 
din prezenta Hotărâre către S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. ,prin 
atribuirea directă a contractului de delegare, ce urmează a fi supus aprobării 
Consiliului Local al municipiului Craiova, în luna februarie 2011. 
 Art.9.S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. preia bunurile aflate în 
patrimoniul Serviciului Public de Salubritate Craiova aşa cum sunt evidenţiate în 
situaţiile financiar contabile de la data preluării. 
 Art.10.(1) Se concesionează prin negociere directă, către S.C. 

“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., bunurile proprietate publică şi privată a 
municipiului Craiova date în administrarea Serviciului Public de Salubritate Craiova 
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
81/2006(bunuri publice) şi H.C.L. Craiova nr. 60/2008,(bunuri proprietate privată), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 (2) S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., va depune diligenţele necesare 
pentru inventarierea şi evaluarea bunurilor proprietate publică şi privată preluate în 
condiţiile alin. (1), iar contractul de concesiune  vor fi supuse aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în şedinţa ordinară din luna iulie 2011. 
 (3) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la alin.(2) S.C. 

“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., va plăti Consiliului Local al Municipiului 
Craiova suma de 5% din valoarea totală a bunurilor evaluate, care se face venit la 
bugetul local pentru folosirea bunurilor proprietatea publică, precum şi penalităţi de 
întârziere, conform legii. 
  Art.11. La data constituirii societăţii, S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” 

S.R.L., preia activul şi pasivul  Serviciului Public de Salubritate Craiova 
 Art. 12. S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L se substituie Serviciului 
Public de Salubritate Craiova  în drepturile şi obligaţiile acestuia, inclusiv în litigiile 
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 
 Art.13. Personalul Serviciului Public de Salubritate Craiova se preia la data 
reorganizării de către S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L în structura 
organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.242/29.07.2010, cu 
păstrarea drepturilor salariale aferente. 



  

Art.14. (1) Se împuterniceşte dl.Alin Glăvan consilier juridic în aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să efectueze şi să semneze toate actele 
prevăzute de lege, în vederea înregistrării şi înmatriculării  S.C. “SALUBRITATE 

CRAIOVA” S.R.L.. 
 (2) Se împuterniceşte dna.Chiciu Georgeta, director adjunct al Direcţiei 
Economico-Financiare din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, 
să deschidă contul de capital al  S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.. 

 Art.15 Denumirea “Serviciul Public de Salubritate Craiova” se înlocuieşte în 
cuprinsul tuturor actelor de autoritate în vigoare, cu denumirea “S.C. 

SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.”. 
 Art.16 La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local nr. 20/27.05.1995 şi orice act administrativ de autoritate cu dispoziţii 
contrare. 
 Art.17 Se împuterniceşte  Primarul  Municipiului Craiova să semneze actul 
constitutiv  al  S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.. 

 Art.18. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Servicii 
Publice, Serviciului Public de Salubritate Craiova, S.C. “SALUBRITATE 

CRAIOVA” S.R.L şi persoanele desemnate la art.13 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   
     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi. 
 
       S-a supus la vot prin vot secret. După împărţirea buletinelor de vot şi numărarea 
lor s-a dat citire procesului-verbal de validare. 
     Dl. Ţui: 
     Proces-verbal încheiat azi, 31.01.2011 cu ocazia  reorganizării Serviciului Public de 
Salubritate în Societate Comercială cu Răspundere Limitată, cu asociat unic municipiul 
Craiova. 27 consilieri – 3 buletine anulate. Din 24 consilieri prezenţi, 22 voturi pentru 
şi 2 voturi împotrivă.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Cherciu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 31.01.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Alexandru Gîdăr Nicoleta Miulescu 
 
 

 

 

 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


