
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
         
                 HOTĂRÂREA NR.18 

                      privind desemnarea dlui. Durle Dumitru-Cosmin pentru a asigura conducerea 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., până la desemnarea administratorului 

statutar 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2016; 

            Având în vedere raportul nr.12135/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane,      
prin care se propune desemnarea dlui. Durle Dumitru-Cosmin pentru a asigura 
conducerea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., până la desemnarea administratorului 
statutar; 
 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. (1) Se aprobă desemnarea dlui. Durle Dumitru-Cosmin pentru a asigura 

conducerea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 
01.02.2016, până la desemnarea administratorului statutar al societăţii 
comerciale. 

             (2) Cuantumul remuneraţiei lunare a dlui. Durle Dumitru-Cosmin nu poate 
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate, prin lege, pentru funcţia de 
viceprimar al municipiului Craiova şi se va plăti din bugetul S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., ca unică formă de remunerare a acestuia. 

Art.2. Se aprobă suspendarea raportului de muncă al dlui. Durle Dumitru-Cosmin, 
director dezvoltare al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe perioada 
îndeplinirii atribuţiilor de administrator statutar. 

Art.3.  Se împuterniceşte dl. Durle Dumitru-Cosmin să efectueze cuvenitele menţiuni în 
Registrul Comerţului. 

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Ovidiu 
Mischianu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., propunerile prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. 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. Durle Dumitru-Cosmin vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 

    Pavel BADEA          Ovidiu MISCHIANU 



 

 


