
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.02.2011 

 

 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, 1 consilier absent motivat: dl. Nedelescu. Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de 
azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier  Ion Octavian să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
      Prin dispoziţia nr. 827/02.02.2011, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local 
al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară,  în data de 04.02.2011, ora 10,00 în 
Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, prin S.C. 

SALUBRITATE S.R.L., la constituirea S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA 
S.R.L. 

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată. 

 
     Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
                                                                                                       

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, 

prin S.C. SALUBRITATE S.R.L., la constituirea S.C. PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA S.R.L. 

     D-na Secretar: 
     O modificare pe care o facem noi sub aspectul modului în care am determinat 
calculul. Din eroare am  zis 10%  în loc de 5% cu 95%. S-a ţinut ieri comisia juridică, 
am făcut corecturile de rigoare.  
     Dl. Badea: 



  

      Noi cei de la PNL votăm pentru, dar avem câteva întrebări la care am dori un 
răspuns. În primul rând am dori să ştim de ce o societate comercială cu răspundere 
limitată şi nu o societate comercială pe acţiuni pentru că ştim foarte bine, în cadrul unei 
societăţi comerciale pe acţiuni răspunderea managerului şi a consiliului de 
administraţie poate fi făcută şi având în vedere faptul că sunt în cadrul acestei societăţi 
comerciale bunuri ale comunităţii, ar fi important să fie şi ei traşi la răspundere, având 
în vedere că pe răspundere limitată este mai greu sau este pentru o sumă mai mică.    
     O altă întrebare: de ce să înfiinţăm acest post de manager şi să nu dăm directorului 
responsabilităţile managerului având în vedere faptul că noua Lege nr. 3/2011 spune că 
salariul managerului va fi de 1% din salariul directorului, ori, din câte ştim, de la 
comisia juridică, cel puţin aşa am înţeles eu, salariul directorului este de 20 milioane. 
Un calcul simplu ar fi cam 20 lei salariul directorului. Cel puţin aşa am înţeles eu.  
     În altă ordine de idei, nu sunt jurist de profesie, dar  poate mă edifică d-na secretar. 
În raportul pe care  l-a semnat dl. Consilier Mirel Bontea la paragraful al şaselea 
început în prima pagină şi continuat în a doua ni se spune că „pentru a evita interdicţia 
prevăzută de art. 14 alin. 1 din legea 31/1990 republicată, privind societăţile 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, se impune înfiinţarea unei 
societăţi comerciale cu doi asociaţi, respectiv  S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L 
şi MUNICIPIUL CRAIOVA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA. Totodată cred că ar fi trebuit să ne citeze şi acelaşi art. 14, dar alin. 2 şi 3  
care stipulează că o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o 
altă societate cu răspundere limitată alcătuită dintr-o singură persoană. Având în 
vedere că la salubritate suntem asociat unic, iar acum suntem cam tot noi, d-na 
secretar, nu credeţi că în cazul în care, eu ştiu, poate Ministerul Finanţelor sau poate o 
persoană care nu este de acord cu ceea ce facem noi acum, dacă ne dă în judecată, ne 
poate câştiga?   Asta este doar o întrebare din partea unuia care nu are studii juridice, 
dar care totuşi o pune pentru că nu am vrea să fim puşi în situaţia în care să pierdem 
încă un proces. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
    Vă răspund eu. Legat de societate pe acţiuni, pe de o  parte este o diferenţă de 
capital. La societatea pe acţiuni este minim de 25 mii euro, minim prevăzut capitalul 
social, iar pe  de altă parte acest, nu manager, că nu avem un manager, avem un 
administrator propus potrivit Legii 31/1990 căruia deocamdată nu i-am dat nici o 
atribuţie decât cea prevăzută de Legea 31/1990 pentru că în acelaşi proiect de hotărâre 
scrie că îi vom delega printr-un contract de management sau cum credeţi dvs. că este 
mai bine să-l numi, atribuţiile pe care le are de îndeplinit, îi prevedem acolo şi 
sancţiuni. Indiferent că este SA că este SRL trebuia să-i încheiem un contract de 
mandat în care să-i prevedem atât obligaţii cât şi drepturi, iar răspunderea lui, fie că se 
află într-un SRL fie că se află într-un SA, este aceeaşi. Răspunderea este alta la 
asociaţi. Răspunderea la SRL este limitată în limitele capitalului social, iar la SA 
răspunde cu întreg patrimoniul. 
     De ce am făcut o societate cu doi acţionari? Tocmai datorită interdicţiei prevăzute la 
primul alineat. Cea de-a doua societate are ca acţionar o societate comercială înfiinţată, 
deci o persoană juridică de sine stătătoare care nu are importanţă ce acţionar are, şi 



  

consiliul local care, potrivit Legii 215/1991 şi actelor subsecvente, permite consiliului 
local indiferent în ce localitate se află, să facă această asociere. 
     Legat de posibilitatea de a ne da cineva în judecată, cu siguranţă că toată lumea are 
acces la justiţie, doar că acest proiect de hotărâre cu statut cu tot, a fost  buchisit cap 
coadă şi la comisia juridică aţi fost prezenţi şi aţi văzut că s-a mai cenzurat o dată şi 
foarte bine s-a făcut.  La comisia juridică s-a buchisit din nou cu toate greşelile care au 
existat şi vă spun că este în regulă din punct de vedere al Legii 31/1990 şi al 
înregistrării sale în registrul Comerţului. Bineînţeles că este prevăzut de lege ca într-un 
anumit termen să poată fi atacată acea hotărâre, dacă cineva este vătămat în drepturile 
sale, cu privire la constituirea acestei societăţi comerciale.  Directorii au contract de  
muncă, deci sunt, potrivit Codului Muncii angajaţi. Această persoană pe care o numim 
administrator potrivit Legii 31 şi hotărârii de consiliu pe care o dăm noi, şi în care îi 
stabilim acele atribuţii pe care credem noi că trebuie să le aibă. De fapt, nu neapărat 
atribuţii, că acestea sunt prevăzute de Legea 31. Ţintele din punct de vedere financiar 
contabil pe care trebuie să le atingă. Pentru că ştim că cei de la Piaţă, 50% din încasări 
trebuie să-i facă venit la bugetul Consiliului local. Cred că este momentul ca acum să 
responsabilizăm această persoană, iar eu, la un moment dat, o să vă fac o propunere şi 
cu privire la directori nu numai la piaţă. Să-i responsabilizăm cu nişte ţinte. Profit mic, 
mare, investiţii, ţinte de atins în realizarea unor proiecte. Cred că este un început şi este 
foarte bine că dl. Badea a pus în discuţie acest subiect, tocmai pentru a lămuri lucrurile, 
că am văzut zilele trecute prin media că se spunea că la salubritate am schimbat 
directorul de acolo. Nici gând, directorul este pe funcţia lui, cel care este administrator 
are cu totul altă treabă decât el. Bineînţeles că trebuie să colaboreze şi să-şi realizeze 
împreună ţintele. Unul fără altul nu prea au cum să facă acest lucru. Aşa se întâmplă şi 
aici. Directorii nu exclud administratorii şi  invers, administratorul nu exclude 
directorii. Cu privire la aceşti administratori, ei nu vin în baza acelui 1% vin în baza 
unui contract de mandat pe care noi îl stabilim cu nişte ţinte precise. 
     Dl. Boboc: 
     N-am vrut să mă refer la problemele juridice, oamenii de specialitate vor analiza şi 
vor găsi soluţia cea mai bună. Am o singură întrebare şi în primul rând vreau să 
precizez că sunt de acord cu modernizarea acestor servicii şi sunt de acord ca o 
societate comercială este o formă modernă şi are o mai mare libertate şi de aceea nu 
sunt de acord cu motivarea care a fost făcută, pentru ce constituim această societate. 
Am însă o întrebare. Noi ştim, primăria şi Consiliul local obţinea de la serviciul de 
pieţe o anumită sumă pe parcursul anului care constituia resurse pentru bugetul 
Consiliului Local. Dacă în condiţiile înfiinţării societăţii s-a analizat şi care este forma 
prin care vom obţine, cel puţin cât obţineam până în prezent. Eu ştiu că trebuie să se 
concesioneze patrimoniul, trebuie să se stabilească redevenţă. De asemenea, ştiu că, în 
final, societatea trebuie să aibă un profit care se împarte. Dar din punct de vedere 
economic câştigăm sau nu câştigăm, sau cel puţin,  să fim la nivelul la care am fost 
până acum în ceea ce priveşte resursele. Aceasta este întrebarea pe care am avut-o. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Aceste discuţii au fost şi la momentul la care s-a gândit această societate 
comercială. Aş vrea să vă gândiţi că această societate comercială urmează să plătească 



  

impozite pe terenurile şi clădirile respective, deci bani în plus la bugetul local pentru că 
sunt terenuri foarte multe şi, mai ales, construcţii foarte multe în zona respectivă, plus 
redevenţa. Dacă facem un calcul va fi şi mai mare suma. Eu o să vă prezint când vom 
face aceste contracte de  mandat şi la salubritate şi la Piaţă, tot în această lună, o să vă 
prezint evoluţia încasărilor la piaţă şi cam cât au însemnat pe anul care s-a scurs 
încasările la acest serviciu public. Începând din luna iunie-iulie au început să urce şi 
fiecare dintre dvs. o să constataţi cuantumul acestor sume. Un lucru extrem de 
important. Am mai vorbit cu unii dintre colegii din aparatul administrativ, aceste două 
societăţi nou create, modul în care ne permite legea să le susţinem, este unul mult mai 
transparent şi mai direct. Cunoaştem toţi că la aceste două societăţi cărora le-am dat un 
capital minim de  200 lei putem să majorăm capitalul social atunci când avem nişte 
ţinte de  atins şi la una şi la cealaltă, fără a le mai cumpăra noi utilaje aici, fără a le mai 
face noi diverse chestii, după care să le dăm în administrare. Practic, mai ales că avem 
aici 4-5 oameni care lucrează în privat, unii dintre ei sunt şi patroni, ştiu ce înseamnă 
acest lucru, adică  unei societăţi îi dai drumul, îi dai aripi şi încerci s-o faci eficientă.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art. 1 Se aproba asocierea  S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., identificată în 
registrul comerţului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare 
nr.27969145, cu MUNICIPIUL CRAIOVA, prin CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA, in vederea constituirii S.C. “PIETE SI TARGURI 

CRAIOVA” S.R.L. 
 Art. 2 Aportul S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., identificată în 
registrul comerţului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare 
nr.27969145, la constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi 
vărsat, va fi de 10 lei, divizat în una parte socială de 10 lei, respectiv 10% din capitalul 
societăţii, iar aportul MUNICIPIULUI CRAIOVA, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris 
şi vărsat, va fi de 190 lei, divizat în 19 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 90% 
din capitalul societăţii. 
 Art. 3 Se imputerniceste Administratorul S.C. SALUBRITATE CRAIOVA 
S.R.L., identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi 
Codul Unic de Înregistrare nr.27969145, dl. Sirop Flavius Adrian, să reprezinte 
interesele societăţii şi să îndeplinească toate formalităţile la Registrul Comerţului Dolj. 

Art. 4 Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administratie Publica Locala, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi Administratorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 



  

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Administraţia 

Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere 

limitată. 

D-na Secretar: 
Am să supun atenţiei dvs. şi completările care s-au formulat la comisia juridică. 
În afară de corectura de la art. 2 însemnând cotele de 95 şi 5%, completarea la 
art. 5 cu formularea următoare: Bunurile imobile  clădiri cu destinaţie sediu 
(principal şi puncte de lucru), prevăzute la art.4, se atribuie în folosinţă gratuită, 
de către Consiliul Local al Municipiului Craiova către S.C. “PIEŢE ŞI 
TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L..  
La art. 10 am completat cu hotărârea de consiliu nr. 82/2006 modificată şi 
completată cu privire la bunurile aflate în administrarea Serviciului de pieţe 
existent. Acestea au fost propunerile formulate în comisia juridică şi însuşite de 
către executiv. 

     Dl. Badea: 
    La art. 8 se stipulează: Se aprobă modalitatea gestiunii delegate cu atribuire directă, 
către S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., pentru activităţile menţionate la 
articolul 3 din prezenta hotărâre. Din câte ştiu eu OG nr. 71/2002 aprobată prin Legea 
3/2003 spune că delegarea de gestiune a serviciilor publice de administrarea 
domeniului public şi privat se poate realiza prin licitaţie publică în cazul operatorilor 
societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt şi că în conformitate cu 
prevederile art. 43 alin. 1 din acelaşi act normativ, se stipulează la litera a că “prestarea 
uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţă fără contract de delegare a 
gestiunii, se sancţionează cu amendă de la 10 mii la 50 mii lei”, iar la lit. b că 
“încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat, fără respectarea regulilor procedurale, se sancţionează cu 
amendă de la 10 la 50 mii lei.”  D-na Secretar, este în regulă sau nu? 
     D-na Secretar: 
     Sub aspectul condiţiilor pe care le-aţi invocat, n-aţi avut în vedere modificarea  
Legii 51, legea cu privire la serviciile de utilităţi publice în care după modificarea 
acesteia în ultima formă se prevede ca unul dintre operatori să fie serviciile publice 
transformate în societăţi comerciale de către autorităţile locale  cărora li se permite prin 
excepţia de la lege, atribuirea directă a bunurilor prin delegarea gestiunii. De aceea am 
şi spus în partea de aici, modalitatea gestiunii delegate cu atribuire directă. Deci Legea 
51 modificată permite serviciilor publice reorganizate sau transformate de către 
autorităţile locale, să  facă o asemenea delegare prin atribuire directă. Deci nu suntem 
în nelegalitate sub aspectul legii. Contractul de delegare aşa cum scrie şi în hotărâre, 
urmează să fie supus aprobării Consiliului local sub aspectul conţinutului său. 
     D-ra Predescu: 
    În primul rând la alineatul 2 mai era de corectat şi  20 de părţi sociale, că rămăsese 
iniţial 10 părţi. Aceste corecturi se aduc şi în actul constitutiv. În comisia juridică am 
mai discutat însă şi o altă problemă de la art. 7 cu privire la durata mandatului şi vreau 
să aud care este punctul de vedere mai întâi al executivului. 
     D-na Secretar: 



  

     Punctul nostru de vedere este că la art. 153 alin. 2 şi 4 de care aţi făcut vorbire, se  
aplică numai societăţilor pe acţiuni. Noi suntem într-un SRL, ca atre, durata 
mandatului este la latitudinea celui care înfiinţează. 
     D-ra Predescu: 
     Dar art. 153 (12) pe care eu l-am invocat, priveşte dispoziţii comune  pentru 
sistemul unitar şi sistemul dualist. Ca atare, se aplică tuturor societăţilor, indiferent de 
forma acestora.  
     D-na Secretar: 
     Se aplică societăţilor pe acţiuni în sistem unitar sau dualist. Suntem la capitolul 3 
într-una din secţiuni. Vă rog să urmăriţi de unde începe capitolul 3, societăţi pe acţiuni  
cu cele trei forme: dispoziţii comune, unitar, dualist sau modalitatea cu supraveghere. 
Deci nu SRL: Capitolul pentru SRL este capitolul introductiv unde se vorbeşte de 
regulile generale. SA are capitolul 3 cu mai multe secţiuni în care încep dispoziţiile 
comune, dispoziţiile pentru formă unitară şi cu cele de supraveghere, deci numai 
pentru SA. De altfel la SRL, dacă vedeţi, în partea iniţială a legii unde se spune că 
cenzorul sau auditorul poate fi desemnat, spune  aici, “primii cenzori sau primii 
auditori” pot fi desemnaţi în această formă, ca atare, sintagma este folosită numai acolo 
unde este o procedură similară. La administrator, durata nu este determinată în cazul 
SRL. 
     D-ra Predescu: 
     O altă problemă pe care o aveam de discutat şi asta ţine în raport de dispoziţiile cu 
privire la delegare, OG 71/2002 astfel cum a fost modificată prin legea de aprobare la 
art. 10 alin. 3 arată că indiferent de forma de gestiune adoptată, deci şi în prezent, este 
necesar un caiet de sarcini. Nu se face vorbire despre el în prezent în proiectul de 
hotărâre.  
    D-na Secretar: 
     Răspunsul este următorul că va fi supus aprobării. Contractul de delegare de 
gestiune are trei componente: caiet de sarcini, regulamentul şi inventarul bunurilor.  
Ele sunt componentele delegării de gestiune pe care dvs. le veţi examina în şedinţa 
următoare.  Aprobăm atribuirea directă prin această formă, deci aprobăm modalitatea. 
Contractul se poate aproba separat cu cele trei componente. Modalitatea trebuie s-o 
aprobăm că transformăm în societate un serviciu public şi atunci el nu poate funcţiona. 
Înseamnă că încetează activitatea sa.  
     D-ra Predescu: 
     În prezent sunt avute în vedere condiţiile  existente până în prezent? Adică în raport 
de ceea ce a fost în precedent? 
     D-na Secretar: 
     De asta am avut în vedere un articol de tranziţie în care am spus că pot fi folosite 
bunurile date în administrare ca să poată continua activitatea, urmând ca modalitatea 
de delegare efectivă  să fie curpinsă în aceste trei componente: caiet de sarcini, 
regulament şi inventarul bunurilor. În acelaşi termen stipulat pentru ambele forme de 
societăţi.  
     D-ra Predescu: 
     Putem prevedea de îndată sau la prima şedinţă. 



  

     D-na Secretar: 
      Putem stipula în prima şedinţă ordinară. 
     D-na Secretar: 
     Se supune la vot transformarea în societate comercială pentru a avea efect votul 
exprimat pentru administrator. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun aprobării dvs. proiectul aşa cum a fost modificat. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
     S-a trecut la împărţirea buletinelor de vot pentru a fio desemnat administratorul. 
După numărarea voturilor s-a dat citire procesului verbal de validare. 
     Dl. Ţui: 
    Proces-verbal încheiat azi, 04.02.2011, cu ocazia desemnării administratorului 
societăţii S.C. Pieţe şi Târguri SRL Craiova. În urma votului liber exprimat,  dl. 
Gabriel Costel Şerban în calitate de administrator are 25 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
şi 1 buletin de vot anulat.  
     Dl. Badea: 
     Vreau să-l felicit pe dl. Viceprimar pentru eficienţă. Spuneam cu ceva timp înainte 
că este ca sârma ghimpată. Nu este ca sârma ghimpată, este ca acidul de baterie. A 
reuşit dumnealui în nouă luni ce nu i-a reuşit d-lui Solomon în ani de zile. Mai are pe 
dl. Tatian şi pe dl. Petre şi a reuşit grand slem-ul.  Asta ca o ironie amară. 
     Ca o certitudine, vă pot spune că în aceste săptămâni am vorbit cu mai mulţi dintre 
angajaţii care lucrează în aceste regii şi că mulţi dintre ei erau decepţionaţi şi totodată 
preocupaţi de ceea ce se întâmpălă în actul de control din instituţiile pe care le conduc. 
Să ştiţi că aceeaşi decepţie şi aceeaşi preocupare o simt şi eu şi cred că şi o mare parte 
dintre cei care fac parte din acest consiliu. Totodată cred că mai mult decât noi o simt 
craiovenii care ne urmăresc. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Mulţumesc pentru aprecieri le-am luat ca o glumă. Eu am spus-o de la începutul 
şedinţei că directorii de la salubritate sunt, au fost şi vor fi. Sunt şi acum în funcţie nu 
i-a schimbat nimeni. Dacă va fi nevoie îi voi schimba. Raportat la ceea ce aţi spus în 
ultima parte şi o iau ca pe o chestie serioasă nu ca pe o glumă, o să discutăm 
săptămâna viitoare legat de îngrijorări şi de probleme care există, la buget şi o punem 
în detaliu cu cifre, date şi poziţii.  Mulţumesc tuturor consilierilor că au făcut efortul să 
vină la aceste două şedinţe extraordinare, mulţumesc că vor veni şi la ce-a de-a treia 
care va fi săptămâna viitoare pe 9 sau pe 10. Este adevărat că în două săptămâni am 
avut patru şedinţe de consiliu şi sper să avem aceeaşi poziţie constructivă, să nu 
alunecăm pe panta politică pentru că, vă spun, dacă pe unii dintre noi  nu contează de 
la ce partid, vor gândi acest an  ca un an preelectoral, ceea ce am suferit în 2010 a fost 
degeaba. Nici un moment nu voi avea nici un fel de declaraţie politică pe anul acesta. 
Nu voi avea nici o înclinaţie spre a fi extrem de popular, extrem de frumos, de deştept. 
Voi fi în continuare nesuferit pentru poziţiile pe care le voi avea.   Acesta este anul în 
care trebuie să ţâşnească Craiova în ceea ce priveşte investiţiile  şi la final, acest 
consiliu local să spună: “noi suntem cei care am aprobat şi s-a început şi unele dintre 
ele au fost finalizate, dintre proiectele mari care rămân şi care sunt vizibile. 



  

     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor 

Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociati, respectiv 
S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., identificată în registrul comerţului 
cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare nr.27969145, 
cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.129A, jud. Dolj şi Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. 
A.I.Cuza nr. 7, pentru Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor 
Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 51, potrivit 
actului constitutiv, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. (1) Capitalul social al S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. este 
constituit în numerar, în valoare de 200 lei, divizat în părţi sociale egale de 10 
lei fiecare. 

(2) Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al 
societăţii, subscris şi vărsat, este de 190 lei, divizat în 19 părţi sociale a câte 10 
lei fiecare, respectiv 95% din capitalul societăţii, iar aportul S.C. 
“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., identificată în registrul comerţului cu nr. 
de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare nr.27969145, la 
constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi vărsat, este de 
10 lei, divizat în una parte socială de 10 lei, respectiv 5% din capitalul societăţii. 

Art.3. Obiectele de activitate (principal şi secundar) sunt cele cuprinse în actul 
constitutiv al societăţii. 

Art.4.(1) Sediul social al S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. este în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 51, jud. Dolj. 
(2) Punctele de lucru ale S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. sunt 
următoarele: 

 1.Craiova, Piaţa Craioviţa Orizont, str. Nicolae Coculescu, nr.24, jud. Dolj 
  2.Craiova, Piaţa Craioviţa Noua Big, str. Aleea Hortensiei, nr.2A, jud. Dolj   
  3.Craiova, Piaţa Brazda lui Novac, str. Brazda lui Novac, nr.66A, jud. Dolj  
 4. Craiova, Piaţa 1 Mai, str. Tabaci, nr.2, jud. Dolj 
 5.Craiova, Piaţa Veche, str. Felix Aderca, nr.3, fost str. Krasnoff, jud. Dolj 
          6. Craiova, Piaţa Valea Rosie-cartier Eroilor, str. 22 decembrie 1989, nr.30, jud. 

Dolj 
 7. Craiova, Piaţa Gării, bdul. Dacia, nr.219, jud. Dolj 
 8. Craiova, Piaţa Chiriac, str. Pieţii, nr.1, jud. Dolj 
 9. Craiova, Piaţa Dezrobirii, str. Dezrobirii, nr.180, jud. Dolj 
 10. Craiova, Piaţa Brestei, str. Brestei, nr.142A, jud. Dolj 
 11. Craiova, Piaţa Ciuperca, bdul. Ştirbei Vodă, nr.17 L, jud. Dolj 
 12. Craiova, Târg 1 Mai, str. Râului, nr.333A, jud. Dolj 
Art.5 Bunurile imobile  clădiri cu destinaţie sediu (principal şi puncte de lucru), 

prevăzute la art.4, se atribuie în folosinţă gratuită, de către Consiliul Local al 



  

Municipiului Craiova către S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., 
până la data de 31.07.2011.  

Art.6 (1) Conducerea societăţii S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. va fi 
asigurată de un administrator numit prin actul constitutiv de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, în persoana dlui/dnei. Şerban Gabriel - Costel, 
cetăţean român, domiciliat/domiciliata în localitatea  Craiova, Aleea Arh. Duiliu 
Marcu, sectorul/judetul Dolj , având actul de identitate C.I. seria DX nr.105022, 
eliberat de Poliţia Municipiului Craiova, CNP 1670521163222 
denumit/denumita în continuare administrator,  

 (2) Drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile administratorului vor fi stabilite 
prin contractul de administrare ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în termen de maxim 30 zile de la data înregistrarii S.C. 
“PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. în Registrul Comerţului. 

Art.7 Durata mandatului administratorului este de 4 ani. 
Art.8 Se aprobă modalitatea gestiunii delegate cu atribuire directă, către S.C. “PIEŢE 

ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., pentru activităţile menţionate la articolul 3 
din prezenta hotărâre. 

Art.9. S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. preia bunurile aflate în 
patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, aşa 
cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării. 

Art.10. (1) Se concesionează prin negociere directă, către S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA” S.R.L., bunurile proprietate publică şi privată a municipiului 
Craiova date în administrare Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., va depune diligenţele 
necesare pentru inventarierea şi evaluarea bunurilor proprietate publică şi 
privată preluate în condiţiile alin. (1), iar contractul de concesiune şi 
contractul de delegare a gestiunii activităţilor menţionate la art. 3,  vor fi 
supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţa din luna 
iulie 2011. 

 (3) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la alin.(2), S.C. “PIEŢE ŞI 
TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., va plăti Municipiului Craiova suma de 5% 
din valoarea totală a bunurilor evaluate, care se face venit la bugetul local, 
precum şi penalităţi de întârziere, conform legii. 

Art.11. La data constituirii societăţii, S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., 
preia activul şi pasivul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor 
Craiova. 

Art.12. S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. se substituie Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în drepturile şi obligaţiile 
acestuia, inclusiv în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 



  

Art.13. Personalul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova se 
preia la data reorganizării de către S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” 
S.R.L. în structura organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.117/2010, cu păstrarea drepturilor salariale aferente. 

Art.14. (1) Se împuterniceşte dl. Mirel Bontea, consilier juridic în aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să efectueze şi să semneze 
toate actele prevăzute de lege, în vederea înregistrării şi înmatriculării  S.C. 
“PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. 

 (2) Se împuterniceşte dna.Chiciu Georgeta, director adjunct al Direcţiei 
Economico-Financiare din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, să deschidă contul de capital al  S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA” S.R.L. 

Art.15. Denumirea “Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova” se 
înlocuieşte în cuprinsul tuturor actelor de autoritate în vigoare, cu denumirea 
“S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L.”. 

Art.16. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.351/2009 şi orice act administrativ de 
autoritate cu dispoziţii contrare. 

Art.17. Se împuterniceşte  Primarul  Municipiului Craiova să semneze actul constitutiv  
al  S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. 

Art.18.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Patrimoniu, S.C. “PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L. şi persoanele 
desemnate la art. 6 (1) si art.14 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
                                                                                        

 

      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 04.02.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Octavian Ion  Nicoleta Miulescu 
 
 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 



  

 


