
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
            
 PROIECT 
 
 
     HOTĂRÂREA NR.______ 

                      privind desemnarea dnei. Nicolăiţă Lorena în funcţia de administrator al 
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 

            Având în vedere raportul nr.20720/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane,      
prin care se propune desemnarea dnei. Nicolăiţă Lorena în funcţia de administrator al 
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, modificată şi completată; 
  În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct. 14, art. 37, 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 desemnarea dnei. Nicolăiţă Lorena în funcţia de administrator al 

TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., începând cu data de 23.02.2017. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici 

Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., propunerea prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., dna. Nicolăiţă Lorena şi dna.Bedelici Nicoleta Livia vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 

  INIŢIATOR, AVIZAT, 
               PT. PRIMAR, 
             VICEPRIMAR,  
             Mihail GENOIU 

 

PT. SECRETAR, 
  Ovidiu  MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 20720/15.02.2017 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                   PT. PRIMAR, 
                                                                                                                  VICEPRIMAR, 
                                                                                                                MIHAIL GENOIU 
 

 
 

RAPORT 
privind desemnarea doamnei Nicolăiţă Lorena în funcţia de 

administrator al TERMO URBAN CRAIOVA SRL 
 
     

            TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. funcţionează ca societate comercială cu răspundere 
limitată, cu trei asociaţi: Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Comuna 
Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi Comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al 
Comunei Vârvoru de Jos, ca urmare a faptului că, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2016, 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” a transmis părţile sociale către cele trei 
unităţi administrativ-teritoriale. 
 Totodată, conform HCL nr. 57/2016, a fost desemnată în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. dna. Bedelici Nicoleta-Livia, consilier juridic în cadrul 
Direcţiei Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, în calitate de reprezentant 
al asociatului municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Având în vedere demisia din funcţia de administrator a domnului Lungu Florin-Gabriel, în 
vederea asigurării continuităţii activităţii societăţii comerciale, potrivit actului constitutiv, se 
impune desemnarea unei alte persoane în funcţia de administrator al TERMO URBAN CRAIOVA 
SRL.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliuli Local al Municipiului 
Craiova nr. 57/2016, propunem elaborarea proiectului de hotărâre privind: 
         - desemnarea doamnei Nicolăiţă Lorena în funcţia de administrator al TERMO URBAN 
CRAIOVA SRL., începând cu data de 23.02.2017, urmând ca să se aprobe contractul de 
administrare al doamnei Nicolăiţă Lorena în şedinţa următoare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova; 
         - mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Bedelici Nicoleta-Livia, pentru a 
vota desemnarea doamnei Nicolăiţă Lorena în funcţia de administrator al TERMO URBAN 
CRAIOVA SRL, în Adunarea Generală a Asociaţilor a TERMO URBAN CRAIOVA SRL. 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

 
 

                                                 VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
cons. jur. Floricica Boangiu 

 
 



  CURRICULUM VITAE  

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume NICOLĂIŢĂ LORENA 

Adresa ;   
Municipiul CRAIOVA; Judeţul DOLJ. 

Telefon    

E-mail  

Cetăţenia    Română 

Data naşterii  

Sex   Feminin 

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

SC TERMO CRAIOVA SRL / Serviciu de utilitate publică 
 

  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

Perioada 01.02.2017 - până în prezent. 

Funcţia sau postul ocupat Consultant în resurse umane 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Furnizarea serviciilor legate de personal în cadrul societăţii, recrutarea şi 
selectarea de personal; analize ocupaţionale şi orientare profesională a 
personalului societăţii; organizarea sistemului de evaluare a performanţelor 
resurselor umane; îmbunătăţirea strategiei societăţii în domeniul resurselor 
umane. 

Numele şi adresa angajatorului SC Termo Craiova SRL, str. Mitropolit Firmilian nr.14, Craiova. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanţă în domeniul resurselor umane 

Perioada 24.10. 2012 – 31.01.2017 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic – Resurse umane 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Asigură respectarea strictă a legislatiei în domeniul resurselor umane din 
cadrul societăţii; reprezintă instituţia în fata instantelor judecatoresti si a 
organelor competente sa rezolve litigiile de muncă din cadrul Societăţii; 
întocmeşte documente cu caracter juridic pe linie de resurse umane; întocmeşte 
dosarele privind litigiile de muncă în vederea acţionării în instanţă pentru 
soluţionarea cauzelor; apără drepturile şi interesele legitime ale societăţii în 
cadrul careia îşi exercită profesia, asigură consultantă juridică, opinia sa fiind 
consultativă. 

Numele şi adresa angajatorului SC Termo Craiova SRL, str. Mitropolit Firmilian nr.14, Craiova. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii juridice 

Perioada 02.11.2000 – 23.10.2012 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Asigură respectarea strictă a legislatiei în toate domeniile de activitate din 
cadrul Regiei; avizează asupra legalităţii proiectelor de contracte economice, 
alte acte juridice, precum şi asupra legalităţii oricăror măsuri care sunt de 
natură să angajeze răspunderea patrimonială a Regiei, şi să aducă atingere 
drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia; reprezintă instituţia în faţa 
instanţelor judecătoreşti şi a organelor competente să rezolve litigiile juridice 
din cadrul R.A.Termoficare Craiova. 



Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă de Termoficare Craiova, str.Brestei nr.133, Municipiul Craiova, 
Judeţul Dolj. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consiliere juridică 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada 2006  - 2007  

Calificarea / diploma obţinută MASTER – Drept comunitar  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Drept comunitar instituţional; Drept social comunitar; Drept comunitar al afacerilor;  
Reforma instituţională şi Politici comunitare, Spaţiul monetar european etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea „Titu Maiorescu“ Bucureşti – Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Postuniversitar / Master 

Perioada 1995 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENŢĂ – �Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu“ Craiova  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Drept civil, Drept penal; Drept administrativ, Drept financiar; Dreptul muncii; 
Drept comercial; Criminalistică etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti – Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Studii superioare 

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE BACALAUREAT 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Limba română,  Matematică, Fizică, Biologie, Chimie, Electrotehnică, Electronică, 
etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu“ Târgu Jiu, Gorj. 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Studii liceale 
 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
PROFESIONALE 

  Formare profesională 

 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
PERSONALE 

CURS – Manager resurse umane – Centru Regional de Formare Profesională a 
Adulţilor Dolj 

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e) cunoscute Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
Exprimare 

scrisă 

Limba - Franceză   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Cadrului european de referinŃă pentru limbi 



 

Competente şi abilităţi sociale 

 
Comunicarea, munca în echipă, respectul pentru normele morale şi civice, dobândite 
atât în mediul familial, cât şi în mediile socio – culturale şi profesionale frecventate. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Responsabilitate şi profesionalism, disciplină şi legalitate, încrederea şi cunoaşterea 
echipei, viziune organizatorică. 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Operare microsoft word, excel, power point, internet explorer. 

Competenţe şi aptitudini artistice Teatru şi literatura. 

Alte competenţe şi aptitudini Drumeţia. 

Permis de conducere Categoria B - 1999 

Informaţii suplimentare   Referinţe interne: Alin Medeleţ – Şef birou resurse umane, SC Termo Craiova 
SRL, Telefon   
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