
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

  
                                                                                   PROIECT 

                                             
         HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C.Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.04.2018; 
              Având în vedere raportul nr.63248/2018 al Serviciul Resurse Umane și 
nr.64415/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează dl. Pîrvu Nelu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.251/29.11.2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

 
       INIŢIATOR,  AVIZAT, 
         PRIMAR, SECRETAR, 

           Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.63248/2018        PRIMAR, 

                                   MIHAIL GENOIU 
 
                                           AVIZAT, 
   ADMINISTRATOR PUBLIC 
   MARIAN-SORIN MANDA 

 
RAPORT 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al 
S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.  

 S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 24/2011, prin reorganizarea Serviciului 
Public Administrarea Pietelor si Targurilor Craiova, in societate comerciala cu raspundere 
limitata, cu doi asociati, respectiv Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova si S.C. SALUBRITATE S.R.L. 
 Activitatea de administrare a pietelor si targurilor din municipiul Craiova, cat si 
exercitarea comertului de produse si servicii de piata in unele zone publice se organizeaza 
in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a HG nr. 348/2004 privind exercitarea comertului 
cu produse si servicii de piata in unele zone publice, OUG 99/2000 privind 
comercializarea produselor sin serviciilor de piata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă 
în unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare,  Legii nr. 31/1990 
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Conducerea societatii S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. este asigurata 
de Adunarea Generala a Asociatilor si de catre administrator. 

Potrivit dispozitiilor art. 21 lit. c din Statutul societatii: asociatii aproba 
Regulamentul de Organizare si Functionare a societatii. 
        Astfel prin adresa nr. 6051/12.04.2018, înregistrata sub nr. 168/13.04.2018, S.C. 
PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L., a transmis propunerea aprobarii Regulamentului 
de Organizare si Functionare al societatii. 
        Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA 
S.R.L. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
251/29.11.2012. 

Conform raportului privind propunerea aprobarii transmisă prin adresa 
susmenţionata, S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L., a indeplinit procedura de 
informare prealabila a cetatenilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, procedura documentata prin Raportul de 
consultare publica a cetatenilor cu privire la proiectul Regulamentului de Organizare si 



Functionare al S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L nr. 11786/05.09.2017. 
         Noul regulament s-a elaborat în urma unei analize urmare a numeroaselor modificări 
legislative şi de structură, survenite în cadrul instituţiei. 
         Regulamentul propus în această formă conţine noua structură organizatorică, 
aprobată pentru anul 2018 în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
106/29.03.2018, precum şi atribuţiile detaliate ale fiecărei structuri al S.C. PIETE SI 
TARGURI CRAIOVA S.R.L.   
         În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 
215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local „exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de 
interes local” şi „aprobă  în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale 
regiilor autonome de interes local”. 
        Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Legii nr. 53/2003–Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. PIETE SI 
TARGURI CRAIOVA S.R.L, conform anexei la prezentul raport şi, pe cale de consecinţă 
încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
251/29.11.2012, precum si mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, domnul 
Nelu Pirvu, pentru a vota in Adunarea Generală a Asociaţilor  S.C. PIETE SI TARGURI 
CRAIOVA S.R.L., Regulamentul de Organizare si Functionare aprobat.      
     
 
 
           PT. ŞEF SERVICIU,                                                                 ÎNTOCMIT, 
           Lia-Martha Toncea                                                                  Olga Georgescu 
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