
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     

                                                                                                           PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

124/2014 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
08.02.2016.  
 Având în vedere raportul nr.20401/2016 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.124/2014 referitoare la desemnarea 
reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L.;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale şi Legii nr.26/1990, republicată, privind Registrul Comerţului; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. a coroborat cu alin.3, lit. c, 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 modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.124/2014 şi va avea următorul conţinut: 

             „ Se desemnează dl.Pîrvu Nelu, director executiv Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, reprezentant al Municipiului Craiova 
în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

Art.2. Se împuterniceşte dl. Durle Cosmin-Dumitru, administrator statuar, să efectueze 
cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului Dolj. 

Art.3. Se menţin celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.124/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dl. Pîrvu Nelu, dl. Durle Cosmin-Dumitru şi S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,        AVIZAT, 
PRIMAR,           PT.SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU           Ovidiu MISCHIANU 
 



   

 

 

                                                                                                   
 

DIRECŢIA JURIDICĂ,ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE  
ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
NR.20401/4.02.2016                                                                               
                                                                                       Se aprobă 
                                                                                         PRIMAR 
                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 

 
Raport 

            privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea  
Generala a Asociatilor la S.C. Piete si Târguri Craiova S.R.L. 

                                                

 Prin  Hotărârea nr.124/27.03.2014 a Consiliului Local al municipiului Craiova a 
fost  desemnat domnul Mischianu Ovidiu ca reprezentant al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
 De asemenea , prin hotararea sus mentionata , a fost împuternicit d-l Neagoe 
Claudiu Ştefan  , administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să efectueze 
cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului Dolj. 
 Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor sunt reglementate în mod expres de 
dispoziţiile art.191 şi următoarele din Legea nr.31/1990 R, cu modificările şi 
completările ulterioare , iar exercitarea votului în Adunarea Generală se realizează de 
către persoana desemnată în mod expres de către fiecare asociat. 
 Prin Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 17/2016 s-a aprobat încetarea 
contractului de administrare, prin renunţare la mandat, al dlui. Claudiu-Ştefan Neagoe, 
administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 01.02.2016.  
 Prin  Hotărârea nr. 18/28.01.2016 a Consiliului Local al municipiului Craiova s-a 
aprobat desemnarea d-lui Durle Dumitru Cosmin pentru a asigura conducerea S.C. 
Pieţe şi Taârguri Craiova S.R.L. începaând cu 1.02.2016 

pââana la desemnarea administratorului  statutar. 

 Avand in vedere faptul ca domnul Ovidiu Mischianu indeplineste in prezent 
functia de Secretar al Municipiului Craiova , pe fondul volumului mare de lucru si 
complexitatea atributiilor de serviciu exercitate , se impune inlocuirea acestuia ca 
reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a  S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 
 De asemenea, in raport de cele expuse,  se impune imputernicirea d-lui Durle 
Dumitru Cosmin in vederea  efectuarii cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul 
Comerţului. 

Aparatul de specialitate al primarului permite desemnarea unui consilier juridic 
pentru fiecare din entităţile ce funcţionează sub imperiul Legii nr.31/1990, astfel încât , 
înlocuirea reprezentanţilor municipiului Craiova în Adunarea Generală a societăţilor 
înfiinţate de către consiliul local este una oportună. 
 Totodată se impune precizarea că  funcţionarii publici desemnaţi nu se găsesc în 
stare de incompatibilitate , dat fiind faptul că reglementarea statuată la art.94 alin.2 
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indice 1 din Legea nr.161/2003 nu prezintă interpretare sau echivoc, ci dimpotrivă 
reprezintă o derogare de la starea de incompatibilitate expresă. 
 Potrivit art. 94 din Legea 161/2003 calitatea de funcţionar public este 
incompatibilă cu orice altă funcţie publică, precum şi cu funcţiile de demnitate publică . 

Incompatibilitatea la funcţionarii publici se manifestă prin faptul că nu pot deţine 
alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate:  

a. în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice ; 
b. în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul 

public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale; 
c. în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop 

lucrativ din sectorul public ; 
d. în calitate de membru al unui grup de interes economic;  
Starea de incompatibilitate nu se aplică pentru cazurile prevăzute de literele a) şi 

c) dacă: 
 - este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte 

interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu 
capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele 
normative în vigoare; 
           - este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în 
calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau 
organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;           
-exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau 
instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 
 Faţă de cele mai sus mentionate,in 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, cu modificările şi completările ulterioare, privind  
administraţia publică locală,  propunem : 
 1.modificarea art.1 din  Hotărârea nr.124/27.03.2014 a Consiliului Local al 
municipiului Craiova  care va avea următorul conţinut:  
 „ Se desemneaza domnul Pîrvu Nelu , consilier juridic în cadrul  aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Craiova , ca reprezentant al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociatilor a S.C.  Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
 2. Imputernicirea d-lui Durle Dumitru Cosmin ,  să efectueze cuvenitele menţiuni 
la Oficiul Registrul Comerţului Dolj.  
 3.menţinerea celorlalte prevederi ale  Hotărârii nr.124/27.03.2014 a Consiliului 
Local al municipiului Craiova . 
         Sub aspectul temeiului juridic, proiectul de hotărâre se fundamentează pe 
dispoziţiile Legii nr.215/2001R privind administraţia publică locală, Legii nr.31/1990R 
a societăţilor comerciale , Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului. 
 
                  Pt.Director executiv                                        Întocmit 
                        Nelu Pîrvu                                    Cons.jur. Marinela Rezeanu 
 

 
 
 

  
  

  



   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCA AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA     

                                                                                                            

HOTĂRÂREA NR.124 
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală 

a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.03.2014.  
 Având în vedere raportul nr.43143/2014 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune desemnarea 
reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L. şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.67, 70, 71, 72 şi 73/2014;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale şi Legii nr.26/1990, republicată, privind Registrul Comerţului; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. a coroborat cu alin.3, lit. c, 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 desemnarea dlui. Mischianu Ovidiu, director executiv Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, reprezentant al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

Art.2. Votul în Adunarea Generală a Asociaţilor a persoanei desemnate la art.1 din 
prezenta hotărâre va fi exprimat în limitele mandatului special acordat de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte dl.Neagoe Claudiu Ştefan, administrator al S.C.Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului 
Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dl. Mischianu Ovidiu, dl.Neagoe Claudiu Ştefan şi 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 

                  SECRETAR, 
   Andrei Gheorghe NANU       Nicoleta MIULESCU 
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