
MUNICIPIUL CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA     

 
        HOTĂRÂREA NR.144 

privind iniţierea procedurii privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având 
ca obiect principal de activitate, administrarea imobilelor pe bază de comision 

sau contract 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 

 Având în vedere raportul nr.50371/2018 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune iniţierea procedurii privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca 
obiect principal de activitate, administrarea imobilelor pe bază de comision sau 
contract; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și Legii 
nr.26/1990 privind registrul comerțului; 

În temeiul art.17, art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.19, 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 iniţierea procedurii privind înfiinţarea unei societăţi comerciale 
având ca obiect principal de activitate, administrarea imobilelor pe bază de 
comision sau contract-COD CAEN 6832. 

Art.2. Societatea comercială prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va dobândi 
personalitate juridică după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului 
Dolj şi va funcţiona sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Forma juridică a societăţii comerciale, va fi „societate cu răspundere 

limitată”. 
Art.4. Denumirea societăţii comerciale se va stabili din cele trei denumiri propuse 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi după 
obţinerea disponibilului de denumire de la Oficiul Registrului Comerţului 
Dolj.  

Art.5. Sediul social al societăţii comerciale va fi în municipiul Craiova, strada 
Doljului, bl.G6 (punctul termic nr.13 Brazda lui Novac). 

Art.6. Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale se asigură din 
bugetul local al municipiului Craiova.  

Art.7. Cheltuielile necesare pentru funcţionarea societăţii comerciale se vor asigura 
din bugetul propriu al acesteia.  

Art.8. Se împuternicește  dna. Ana-Maria Chirilă,  consilier juridic-Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, identificată cu actul de 
identitate seria DZ nr.215466, având CNP 2920422160015, eliberat de 
SPCLEP Craiova la data de 10.04.2017, să efectueze toate demersurile și să 
semneze orice cerere sau acte necesare pentru obţinerea disponibilului de 



denumire al noii societăţi comerciale ce se va înfiinţa sau alte documente 
necesare de la Oficiul Registrului Comerţului Dolj sau de la alte instituţii 
publice. 

Art.9. După obţinerea disponibilului firmei, acesta va fi adus la cunoştinţa Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în vederea adoptării hotărârii de consiliu 
pentru înfiinţarea efectivă a societăţii comerciale cu răspundere limitată. 

Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcția Economico-
Financiară și dna.Ana-Maria Chirilă vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR, 
Marius MIHAI              Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

              Anexa la Hotărârea nr.144/2018  
 

 

 

 

 

 

Propuneri denumire societate comercială co obiect principal de activitate 
„administrare imobile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.CRT. PROPUNERE DENUMIRE SOCIETATE COMERCIALĂ 

1. S.C. ADMINISTRARE IMOBILE CRAIOVA S.R.L. 

2. S.C. IMO CRAIOVA S.R.L. 

3. S.C. PRESTĂRI SERVICII CRAIOVA S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Marius MIHAI 
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