
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 
                                                                                                              PROIECT 
 
   
     HOTĂRÂREA NR.________ 
privind încetarea din funcţia de administrator special al S.C. Termo Craiova S.R.L. a 

dlui. Nedelescu Gheorghe 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa ordinară din data 
de 22.04.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.69977/2021, raportul nr.69980/2021 întocmit 
de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.70011/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune 
încetarea din funcţia de administrator special al S.C. Termo Craiova S.R.L. a dlui. Nedelescu 
Gheorghe; 

              În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, modificată şi completată și Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență; 

  În temeiul art.129 alin.2 lit.a şi d, coroborat cu alin.3 lit.d şi alin.7 lit.n, art.139 alin.3 
lit.h, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, modificată și completată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă încetarea din funcţia de administrator special al S.C. Termo Craiova S.R.L. 
a dlui. Nedelescu Gheorghe. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.503/2019 referitoare la numirea în funcția de administrator 
special al  S.C. Termo Craiova S.R.L., a dlui. Nedelescu Gheorghe. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi dl.Nedelescu Gheorghe vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

 
 
 

               INIŢIATOR,          AVIZAT, 
                  PRIMAR,           SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguța VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.   69977    /  15   .04.2021                                               
                                                                                                      

REFERAT DE APROBARE 

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind incetarea din funcţia de administrator special al S.C Termo Craiova S.R.L. a domnului 
Nedelescu Gheorghe 

 
 
 
 

                  -  Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 

modificarile si completarile ulterioare   

- prevederile Legii 31/1990, privind societăţile republicată cu modificările şi completările 

ulterioare 

- prevederile din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Adresa SIOMAX SPRL TG-JIU nr. 2627/14.04.2021 inaintă Consiliului Local al 

Municipiului Craiova sub nr.89/15.04.2021 

 

Propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 

                                                                             

- incetarea din funcţia de administrator special al S.C Termo Craiova S.R.L. a domnului 

Nedelescu Gheorghe si pe cale de consecinţa incetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 503/11.12.2019 

 

 

                                                                                    

                                                                                 PRIMAR, 

LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Întocmit, 
 ŞEF SERVICIU, 

Camelia Nicoleta Florea 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.     69980    / 15.04.2021                                    

 

RAPORT 

privind incetarea din funcţia de administrator special al S.C Termo Craiova S.R.L. a domnului 
Nedelescu Gheorghe       

 

        Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 503/11.12.2019 a fost numit domnul  

Nedelescu Gheorghe administrator special al SC Termo Craiova SRL. 

         Tribunalul Mehedinţi prin hotarârea nr.9/29.03.2021 a dispus, în temeiul art.145 alin. (1) pct. C şi E 

coroborat cu art. 143 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă  

începerea procedurii falimentului împotriva debitoarei SC Termo Craiova S.R.L.  

       Totodată prin hotărârea mai sus menţionata Tribunalul Mehedinţi  a desemnat lichidator judiciar pe 

SIOMAX SPRL cu sediul în Târgu -Jiu,  Judeţ Gorj, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

        Prin adresa nr. 2627/14.04.2021, SIOMAX SPRL TG-JIU prin lichidator judiciar,  înaintată Consiliului 

Local al Municipiului Craiova sub nr.89/15.04.2021 s-a adus la cunostinţă faptul că administrator special, 

domnul Nedelescu Gheorghe din data de 09.04.2021, a predat toate bunurile, documentele si orice alte 

obligaţii pe care le avea in calitatea sa de administrator special al SC Termo Craiova SRL. 

        Având în vedere cele prezentate mai sus precum şi prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii societătilor 

nr.31/1990,  coroborate cu art. 129 alin. (3) lit.d din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare, propunem elaborarea proiectului de hotărâre 

privind: 

- incetarea din funcţia de administrator special al S.C Termo Craiova S.R.L. a domnului 

Nedelescu Gheorghe si pe cale de consecinţa incetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 503/11.12.2019                                                          

 
SEF SERVICIU 
FLOREA CAMELIA NICOLETA 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea 
in solidar cu intocmitorul inscrisului 
     Data:_________ 
Semnătura:___________________ 

 
                                                                                                                                                                     Întocmit: 

 
                                                                                            Îmi asum responsabilitatea privind fundamentarea, realitatea 

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:_________ 

Semnătura:___________________ 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 70011/ 15.04.2021 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 
-Referatul  de aprobare nr.  69977/15.04.2021,  
-Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 69980/15.04.2021 privind incetarea din funcţia de 
administrator special al S.C Termo Craiova S.R.L. a domnului Nedelescu Gheorghe, 
- In conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii societătilor nr.31/1990, 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 503/11.12.2019, hotarârea 
nr.9/29.03.2021 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul 140/63/2015, adresa nr. 
2627/14.04.2021 a SIOMAX SPRL TG-JIU prin lichidator judiciar,  înaintată Consiliului Local 
al Municipiului Craiova si inregistrata sub nr.89/15.04.2021, 
 - art. 129 si art 196 alin (1), lit.a,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 

    AVIZAM FAVORABIL 

       Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 69980/15.04.2021 privind incetarea din funcţia de 
administrator special al S.C Termo Craiova S.R.L. a domnului Nedelescu Gheorghe. 

 

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                               
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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