
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
                  

      HOTĂRÂREA NR.266 
privind majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 

   Având în vedere rapoartele nr.93975/2018 al Direcţiei Economico-Financiară şi 
nr.94536/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contentios Administrativ 
prin care se propune majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
şi rapoartele nr.277/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii 
Internaţionale, nr.284/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, 
Tineret şi Sport, nr.286/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi 
Conservarea Monumentelor, nr.290/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi 
Drepturi Cetăţeneşti şi nr.292/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi 
Administrarea domeniului;  

    În conformitate cu prevederile art.210 şi art.221 din Legea nr.31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.a, coroborat cu  alin.3 lit. c, art.45 alin.2 lit.a, 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 majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., de 
la suma de 200 lei, la suma de 245.120 lei, prin aducerea unui aport în numerar 
de către asociatul Municipiul Craiova, de 232.860 lei și de asociatul S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., de 12.260 lei. 

Art.2. Se aprobă majorarea numărului de părți sociale de la 20 părți sociale, la 24.512 
părți sociale. 

Art.3. Capitatul social al societății, în valoare de 245.120 lei, aport în numerar, 
reprezentând 24.512 părți sociale, fiecare având valoare de 10 lei, se împarte 
astfel: 
a. către Consiliul Local al Municipiului Craiova, suma de 232.860 lei, 

reprezentând 23.286 părţi sociale (participație 95% din capitalul social); 
b. către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., suma de 12.260 lei, reprezentând 1.226 

părţi sociale (participație 5% din capitalul social). 
Art.4. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl. Nelu Pîrvu, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţilor  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., majorarea 



capitalului social și a numărului de părți sociale, potrivt art.1 și art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte dl.Alin Mădălin Mărăcine, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., în calitate de reprezentant legal, să semneze actul constitutiv 
actualizat al societății și să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Dolj, pentru a fi menționate în registrul comerțului și publicate în Monitorul 
Oficial al României. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova  S.R.L., S.C. Salubritate Craiova S.R.L., dl. Nelu Pîrvu şi dl.Alin 
Mădălin Mărăcine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
Dorel VOICU Nicoleta MIULESCU 

 

 

 


