
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
          PROIECT 
  
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

                     privind numirea unui nou administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L. 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018; 

             Având în vedere raportul nr.86506/2018 întocmit de Direcţia Servicii Publice şi nr. 
86639/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin 
care se propune numirea unui nou administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L.; 

              În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă; 
   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 revocarea administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L, dl. Dan 
Iulius Magla. 

Art.2. Se aprobă numirea dnei. Nicolăiţă Lorena, administrator special la S.C. Termo 
Craiova S.R.L. 

Art.3. Se împuterniceşte  reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L, dna.Boangiu Floricica, să voteze revocarea  
administratorului special, dl. Dan Iulius Magla, şi numirea unui nou administrator 
special la S.C. Termo Craiova S.R.L, dna. Nicolăiţă Lorena. 

Art.4. Se stabileşte indemnizaţia administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L, la 
nivelul indemnizaţiei lunare acordate pentru funcţia de viceprimar al Municipiului 
Craiova. 

Art.5. Se aprobă notificarea administratorului judiciar al S.C.Termo Craiova S.R.L., 
SIOMAX SPRL, în vederea convocării Adunării Generale a Asociaţilor a S.C. Termo 
Craiova S.R.L, având pe ordinea de zi, revocarea administratorului special şi numirea 
unui nou administrator special. 

Art.6. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.129/2015. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, Serviciul Resurse Umane, S.C. Termo Craiova S.R.L., Direcţia 
Economico-Financiară, dl. Dan Iulius Magla şi dna. Nicolăiţă Lorena vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

   
              INIŢIATOR,       AVIZAT, 

            PRIMAR, 
       Mihail GENOIU 

 

      SECRETAR, 
         Nicoleta MIULESCU 

 



                                

                                                                                                    
                                                                                                               
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 
Nr. 86506/30.05.2018         
 
                                                                                                            
                                                                                                            Se aprobă 

                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                  Mihail Genoiu 

 
 

                                                                             Avizat 
                                                                           VICEPRIMAR 
                                                                            Stelian Bărăgan 

 
 

RAPORT 
 
 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj, la data de 08.01.2015, ce 
formează obiectul dosarului nr. 140/63/2015, S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. a 
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei pentru societatea debitoare S.C. Termo 
Craiova S.R.L., societate la care Municipiul Craiova şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova au 
calitatea de asociaţi. 

Prin încheierea pronunţată la data de 18.03.2015, Tribunalul Dolj a admis cererea 
creditoarei S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. şi a dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva S.C. Termo Craiova S.R.L., numind totodată 
administratorjudiciar provizoriu, practician în insolvenţă, pe SIOMAX SPRL. 

Starea generală de deschidere a procedurii insolvenţei, obligă asociaţii la 
întreprinderea măsurilor procedurale reglementate prin Legea nr. 85/2014, prima dintre 
acestea fiind desemnarea administratorului special. 
 În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor menționate mai sus, prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 129/2015, a fost desemnat domnul Magla 
Iulius Dan, administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L., a fost aprobat cuantumul 
indemnizaţiei administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L., la nivelul 
indemnizaţiei lunare acordate pentru funcţia de viceprimar al Municipiului Craiova și a 
fost mandatat dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 
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Generală a Asociaţilor a S.C. S.C. Termo Craiova S.R.L. să voteze desemnarea domnului 
Dan Iulius Magla, administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L. 
 În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după 
deschiderea procedurii, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor 
debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special, iar potrivit 
prevederilor art. 53 adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei 
juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru 
desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii de către administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu.
 Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul 
judiciar, după caz. Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor, convocată potrivit 
alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de 
administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv 
asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care 
sunt exercitate prin administrator special. 
 Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluţionarea acţiunilor 
prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi 
reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate 
în exerciţiul funcţiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către 
judecătorul-sindic în camera de consiliu şi fără citarea părţilor. În cazul în care ulterior 
adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor/membrilor alege un administrator special, 
acesta va prelua procedura în stadiul în care se găseşte la data desemnării.
 Atribuțiile administratorului special sunt cele prevăzute de art. 56 din actul 
normativ sus menționat, respectiv, participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la 
judecarea acţiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 
84, formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege, propune un 
plan de reorganizare, administrează activitatea debitorului, sub supravegherea 
administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situaţia în care nu i s-a 
ridicat debitorului dreptul de administrare, după intrarea în faliment, participă la inventar, 
semnând actul, primeşte raportul final şi situaţia financiară de închidere şi participă la 
şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului, primeşte 
notificarea închiderii procedurii. 
 Din situațiile financiare întocmite de S.C. Termo Craiova S.R.L. Craiova la nivelul 
anilor 2015, respectiv 2018 rezultă că atât datoriile către furnizori au crescut considerabil 
cât și sumele pe care această societate le are de încasat de la terți, populație, agenți 
economici, etc. 
 În ceea ce priveşte munca prestată se impune aprobarea unei indemnizaţii la nivelul 
administratorului statutar al societăţii şi la nivelul lunar acordat pentru funcţia de 
viceprimar al Municipiului Craiova . 
 Având în vedere atribuția administratorului special de a administra activitatea 
debitoarei, situațiile financiar contabile din anii 2015 comparativ cu 2018, și prevederile 



                                

Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

− revocarea administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L. Magla Iulius 
Dan; 

− numirea doamnei Nicolăiță Lorena în calitate de administrator special al S.C. 
Termo Craiova S.R.L.; 

− împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
doamna Boangiu Floricica, să voteze în adunarea Generală a Asociaților S.C. 
Termo Craiova S.R.L revocarea administratorului special în persoana domnului 
Magla Iulius Dan și numirea unui nou administrator special în persoana 
doamnei Nicolăiță Lorena; 

− stabilirea indemnizaţiei administratorului special la nivelul lunar acordat pentru 
funcţia de viceprimar al Municipiului Craiova; 

− notificarea administratorului judiciar al S.C. Termo Craiova S.R.L., SIOMAX 
SPRL, în vederea convocării adunării generale a asociaților S.C. Termo Craiova 
S.R.L. având pe ordinea de zi, revocarea administratorului special și numirea 
unui nou administrator special; 

− încetarea efectelor H.C.L. nr. 129/2015 
 

 

 

 

 
 
 
 
   Director Executiv      Întocmit 
      Delia CIUCĂ     inspector Gabriel Rosca 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 86639/30.05.2018     
 
 
 
                                                                 RAPORT    

 
 
 

 Având în vedere Raportul nr.86506/30.05.2018, al Direcţiei Servicii Publice, prin care se 
supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

− revocarea administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L. Magla Iulius Dan; 
− numirea doamnei Nicolăiță Lorena în calitate de administrator special al S.C. Termo 

Craiova S.R.L.; 
− împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Boangiu 

Floricica, să voteze în adunarea Generală a Asociaților S.C. Termo Craiova S.R.L revocarea 
administratorului special în persoana domnului Magla Iulius Dan și numirea unui nou 
administrator special în persoana doamnei Nicolăiță Lorena; 

− stabilirea indemnizaţiei administratorului special la nivelul lunar acordat pentru funcţia de 
viceprimar al Municipiului Craiova; 

− notificarea administratorului judiciar al S.C. Termo Craiova S.R.L., SIOMAX SPRL, în 
vederea convocării adunării generale a asociaților S.C. Termo Craiova S.R.L. având pe 
ordinea de zi, revocarea administratorului special și numirea unui nou administrator special; 

− încetarea efectelor H.C.L. nr. 129/2015 
  În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței 
şi de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 
  
 

     AVIZĂM FAVORABIL 
 
 

    propunerea privind revocarea administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L, domnul 
Magla Iulius Dan şi numirea doamnei Nicolăiță Lorena în calitate de administrator special al S.C. 
Termo Craiova S.R.L.; 
 
 
    Director Executiv,           Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                        consilier juridic Nicoleta Bedelici 
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