
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                         PROIECT 

         HOTĂRÂREA NR._________ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., din data de 27.12.2018 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
20.12.2018. 
           Având în vedere expunerea de motive nr.201514/2018  şi raportul nr.201517/2018 
al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se 
propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze 
ordinea de zi în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din 
data de 27.12.2018; 
           În conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată; 

                       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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova - dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 27.12.2018, ora 15,00, următoarea 
ordinea de zi: 
a) Aprobarea modificării art.6 – Domeniul de activitate din Actul Constitutiv al 

S.C.Salubritate Craiova S.R.L., prin introducerea de noi obiecte de activitate 
secundare, respectiv cod CAEN 9101 – Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 
şi cod CAEN 1814-Legătorie şi servicii conexe; 

b) Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
să semneze actul constitutiv actualizat; 

c) Împuternicirea dlui.Butari Mihai Vlad, administrator al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul 
Comerţului Dolj. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dna.Rezeanu 
Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            
 
 

                  INIŢIATOR,                    AVIZAT, 
                     PRIMAR,                 SECRETAR, 
               Mihail GENOIU           Nicoleta MIULESCU 

 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.201514/06.12.2018                                                                       

                                                  

        
                                                                                                                                                                                            

EXPUNERE DE MOTIVE , 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  

sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor a SC Salubritate Craiova SRL ,  

ordinea de zi a sedintei din data de 27.12.2018 

        

       

 Având in vedere faptul ca  activitatea de precolectare , colectare  si transport  deseuri, 

delegata operatorului regional S.C. Salubritate Craiova SRL inceteaza la data  la care proiectul ,, 

Sistem de Management  integrat al deseurilor  in judetul Dolj, devine operational, data ce urmeaza a fi 
comunicata de catre  Asociatia de Dezvoltare  Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor 

,,ECODOLJ,.societatea va intampina dificultati de ordin financiar, astfel incat apreciem ca oportuna 

identificarea unor activitati ce pot fi prestate de catre aceasta , cum sunt cele propuse de catre societate 

prin adresa nr. nr.20485/29.11.2018 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 

nr.509/03.12.2018 , respectiv :  

 -cod CAEN 9101-Activitati ale bibliotecilor si arhivelor; 

 - cod CAEN 1814-Legatorie si servicii conexe. 

 In acest sens , propunem mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, doamna Rezeanu Marinela,  sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor a SC Salubritate 

Craiova SRL , ordinea de zi a sedintei din data de 27.12.2018 , respectiv : 
 1.Aprobarea modificării  Art.6- Domeniul de activitate  din Actul Constitutiv al S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L., prin introducerea de noi obiecte  de activitate  secundare, respectiv: 

      -cod CAEN 9101-Activitati ale bibliotecilor si arhivelor; 

      -cod CAEN 1814-Legatorie si servicii conexe. 

 

 2.Mandatarea reprezentantului  Municipiului Craiova in Adunarea  Generala a Asociatilor 

a,,S.C Salubritate  Craiova S.R.L  sa semneze actul constitutiv  actualizat. 

 

 3.Imputernicea dlui Butari Mihai Vlad , administrator al  S.C Salubritate  Craiova S.R.L , 

sa efectueze cuvenitele mentiuni la Oficiul Registrul Comertului Dolj. 
 

 

          

                                                                     PRIMAR, 

                                                                  Mihail Genoiu  

 

 

             DIRECTOR EXECUTIV,  

Ovidiu Mischianu 
                     



                                                                                                   
 
 
DIRECŢIA JURIDICA , ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV  
NR.201517/06.12.2018 

                                                                                Se aprobă 
                                                                                  Primar, 

                                                                            Mihail GENOIU 
 
 

                                                                                                             Avizat,  
                                                                                                         Viceprimar 
                                                                                                 Stelian BĂRĂGAN    
                                           
                                                               RAPORT 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  
sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor a SC Salubritate Craiova SRL ,  

ordinea de zi a sedintei din data de 27.12.2018 
 

 Prin adresa nr.20485/29.11.2018 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr.509/03.12.2018 , S.C. Salubritate Craiova S.R.L., solicită mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea 
Generală  a Asociatilor a S.C Salubritate  Craiova S.R.L , convocată pentru data de 
27.12.2018, ora 15.00,  urmatoarea  ordine de zi: 
 1.Aprobarea modificării  Art.6- Domeniul de activitate  din Actul Constitutiv al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., prin introducerea de noi obiecte  de activitate  secundare, 
respectiv: 

      -cod CAEN 9101-Activitati ale bibliotecilor si arhivelor; 
      -cod CAEN 1814-Legatorie si servicii conexe. 
2.Mandatarea reprezentantului  Municipiului Craiova in Adunarea  Generala a 

Asociatilor a,,S.C Salubritate  Craiova S.R.L  sa semneze actul constitutiv  actualizat. 
3.Imputernicea dlui Butari Mihai Vlad , administrator al  S.C Salubritate  Craiova 

S.R.L , sa efectueze cuvenitele mentiuni la Oficiul Registrul Comertului Dolj. 
 În sensul respectării prevederilor art. 19 din Actul constitutiv al S.C Salubritate  
Craiova S.R.L  , Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 55/2016  , a 
desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală  a Asociatilor S.C Salubritate  Craiova 
S.R.L pe doamna  Rezeanu Marinela. 
 Potrivit art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , republicată, cu 
modificările si completarile ulterioare, actul constitutiv al societatii comerciale  poate fi 
modificat  prin hotararea adunarii generale . 
   In conformitate cu prevederile art. 20, lit. j din Actul Constitutiv al S.C  Salubritate  
Craiova S.R.L , Adunarea Generală a Asociatilor  hotăraşte asupra modificarilor  aduse 
actului constitutiv . 
       
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 



 Precizăm ca modificarea art.6 -Domeniul de activitate - din  Actul constitutiv în 
sensul introducerii  de noi obiecte de activitate  secundare ale S.C  Salubritate  Craiova 
S.R.L  cu codul CAEN 9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor  si codul CAEN 1814-
Legatorie si servicii  este o necesitate ce are la baza  nevoia operatorului  de a se dezvolta, 
in mare parte  pentru a putea mentine societatea in parametri normali , in contextul in care 
la nivelul Judetului Dolj  exista in curs de implementare  un masterplan de deseuri 
   Potrivit Capitolului IV din Contractul de delegare  nr.1/29.03.2013 intitulat  Durata 
contractului , pentru activitatile ce fac obiectul contractului de delegare, operatorul regional, 
SC Salubritate  Craiova SRL, are activitatea delegata pentru o perioada de 8 ani, respectiv 
pana in anul 2021.Aceasta clauza  comporta totusi o exceptie  ce face trimitere  expres la 
activitatile  ce urmeaza  a fi delegate  de catre  Asociatia de Dezvoltare  Intercomunitara de 
Gestionare a Deseurilor ,,ECODOLJ,,, catre noul operator desemnat in cadrul proiectului 
SMID DOLJ. 
 Conform art.9  din Contractul de delegare  nr.1/29.03.2013 incheiat intre  Asociatia 
de Dezvoltare  Intercomunitara ,, Salubris Dolj,, si  S.C  Salubritate  Craiova S.R.L, in ceea 
ce priveste activitatea de precolectare , colectare  si transport  deseuri menajere, contracttul 
inceteaza la data  la care proiectul ,, Sistem de Management  integrat al deseurilor  in 
judetul Dolj,, devine operational, data ce urmeaza a fi comunicata de catre  Asociatia de 
Dezvoltare  Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ,,ECODOLJ,,. 
 Având in vedere ca in lipsa  activitatii de precolectare , colectare  si transport  
deseuri, societatea va intampina dificultati de ordin financiar, fiind vorba  de aproximativ 
60% din cifra de afaceri a  S.C  Salubritate  Craiova S.R.L, aceasta gaseste necesara  
modificarea art.6  -Domeniul de activitate din Actul constitutiv , fiind nevoita sa identifice 
si sa initieze  procedurile de aprobare pentru noi activitati ce pot fi prestate de catre aceasta. 
 Ca si activitate noua, avuta in vedere de catre operator este cea  care corespunde  
codului CAEN 9101, activitati ale bibliotecilor si arhivelor  precum si cea descrisa  de cel 
de-al doilea cod CAEN 1814 – Legatorie si servicii conexe . 
 În sensul celor menţionate mai sus, S.C  Salubritate  Craiova S.R.L  înaintează Nota 
Justificativă cu nr.20521/03.12.2018. 
 Având în vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile Legii societăţilor 
comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completarile ulterioare, coroborate cu 
dispoziţiile art. 36, alin 2, lit. d, alin..6, lit.a, pct.19 si art 45, alin (1), din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile ulterioare, supunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, mandatarea doamnei Marinela 
Rezeanu pentru a vota , în Adunarea Generala a Asociatilor S.C Salubritate  Craiova S.R.L , 
convocată pentru data de 27.12.2018, ora 15.00, următoarea ordine de zi: 
      1.Aprobarea modificării  Art.6- Domeniul de activitate  din Actul Constitutiv al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., prin introducerea de noi obiecte  de activitate  secundare, 
respectiv: 

      -cod CAEN 9101-Activitati ale bibliotecilor si arhivelor; 
      -cod CAEN 1814-Legatorie si servicii conexe. 
2.Mandatarea reprezentantului  Municipiului Craiova in Adunarea  generala a 

asociatilor ,,S.C Salubritate  Craiova S.R.L  sa semneze actul constitutiv  actualizat. 
        3.Imputernicirea d-lui Butari Mihai Vlad , administrator al  S.C Salubritate  Craiova 
S.R.L , sa efectueze cuvenitele mentiuni la Oficiul Registrul Comertului Dolj. 
   
 
 Director executiv ,                                                           Întocmit, 
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