
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
    PROIECT 
   
     HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator al S.C. 

TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa ordinară din data 
de 22.04.2021; 

             Având în vedere referatul de aprobare nr.66271/2021, raportul nr.68358/2021 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.70030/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune 
desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator al S.C. TERMO 
URBAN CRAIOVA S.R.L.; 

              În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, modificată şi completată, Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, republicată, modificată și completată și Legea serviciului public de alimentare cu 
energie termică nr. 325/2006, modificată și completată; 

  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 revocarea doamnei Nicolăiţă Lorena din funcţia de administrator al S.C.  

TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 
Art.2. Se desemnează dl. Nedelescu Gheorghe, în funcția de administrator al S.C. TERMO 

URBAN CRAIOVA S.R.L., pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 22.04.2021. 
Art.3. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a 

Asociaţilor a S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., dna. Bedelici Nicoleta-
Livia, să voteze revocarea doamnei Nicolăiță Lorena și desemnarea dlui.Nedelescu 
Gheorghe în funcția de administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Actul constitutiv al S.C. 
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. și își încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.90/2020 referitoare la desemnarea dnei. Nicolăiță 
Lorena,  în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L. 

Art.5. Se împuternicește dl. Nedelescu Gheorghe să efectueze cuvenitele mențiuni la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., 
dna. Nicolăiţă Lorena 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.  66271 / 09.04.2021                                               
                                                                                                      
                                                            REFERAT DE APROBARE 

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind  revocarea din funcţia de administrator al  SC TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., 

a doamnei Nicolăiţă Lorena si desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator 

al SC TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

Având în vedere: 

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

ulterioare 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 57/2016 privind desemnarea dnei 

Bedelici Nicoleta Livia, consilier juridic în cadrul Direcţiei Juridice, Asistenţa de Specialitate 

şi Contencios Administrativ, în calitate de reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

Propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 

            - revocarea din funcţia de administrator al SC TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., a doamnei 

Nicolăiţă Lorena si pe cale de consecinţă încetarea efectelor HCL 90/2020 

-  desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator al SC TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 22.04.2021 ; 

 - modificarea în mod corespunzător a actului constitutiv al SC TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L; 
            - mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Bedelici Nicoleta Livia, pentru a vota 

revocarea din funcţia de administrator al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L, a doamnei Nicolăiţă Lorena şi 

desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcția de administrator al SC TERMO URBAN CRAIOVA 
S.R.L.în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.;  

- împuternicirea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator al SC TERMO URBAN 

CRAIOVA S.R.L, să efectueze cuvenitele mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Dolj. 

 
                                                                                 PRIMAR, 

LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 

 

 

                                                  Întocmit, 
 ŞEF SERVICIU, 

Camelia Nicoleta Florea 
 
 
 
 
 



 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.   68358/13.04.2021                                           

 

RAPORT 

privind  revocarea din funcţia de administrator al  SC TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., 

a doamnei Nicolăiţa Lorena si desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator 

al SC TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

 

         În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.d si alin.3 lit.c din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local, aprobă în condiţiile legii, la 

propunerea primarului înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului,  

ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes 

local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al 

acestora 

         Prin HCL nr. 200/2014 s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova cu comuna Isalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Isalniţa şi Comuna Vârvoru de 

Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “TERMIS DOLJ”, persoană juridică de drept privat roman şi de utilitate publică, având ca 

scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a 

unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate infiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, după caz a sistemelor de utilităţi publice aferente activităţilor serviciului de termoficare, pe baza 

strategiei de dezvoltare a acestuia. 

        Prin HCL 342/2015 s-a aprobat mandatarea Primarului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “TERMIS DOLJ”, înfiinţarea operatorului regional cu 

obiect de activitate serviciul de productie, transport, distribuţie şi furnizare energie termică în sistem 

centralizat, având următoarea structură a părţilor sociale: Municipiul Craiova-18 părţi sociale, Comuna 

Vârvoru de Jos- 1 parte socială şi Comuna Isalniţa- 1 parte socială. 

        Prin Hotărârea nr. 2 / 27.10.2015 a  Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“TERMIS DOLJ” s-a înfiinţat operatorul regional SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL cu obiect de 

activitate serviciul de producţie, transport, distribuţie şi furnizare energie termică în sistem centralizat cu 

următoarea structură a părţilor sociale: Municipiul Craiova-18 părţi sociale, Comuna Vârvoru de Jos- 1 parte 

socială şi Comuna Isalniţa- 1 parte socială.  

          Prin HCL nr.6/2016 s-a aprobat preluarea părţilor sociale ale TERMO URBAN CRAIOVA catre 

municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Isalniţa, prin Consiliul Local  al 

Comunei Isalnita si comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, la valoarea lor 

nominală.  



         Prin HCL 57/ 2016 s-a desemnat in Adunarea Generala a Asociaţilor a TERMO URBAN CRAIOVA 

S.R.L, doamna Bedelici Nicoleta Livia, consilier juridic in cadrul Direcţiei Juridice, Asistenţa de Specialitate 

si Contencios Administrativ, in calitate de reprezentant al asociatului municipiului Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova. 

          Prin HCL 90/2020 a fost desemnata doamna Nicolăiță Lorena, în funcţia de administrator al Termo 

Urban Craiova S.R.L., începând cu data de 01.03.2020. 

          SC TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L - COD CAEN 3530,  este o persoană juridică română 

înfiinţată în temeiul Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţiile, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

           Totodată, în conformitate cu prevederile art.194, alin.1, lit.b din Legea societăţilor nr.31/1990, cu 

modificările şi completările ulterioare, adunarea asociaţiilor are obligaţia să revoce şi să numească 

administratorii societăţilor respective.  

       Având în vedere cele prezentate mai sus precum şi prevederile Legii societătilor nr. 31/1990, cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 57/2016, 

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 hotarare privind : 

1. revocarea doamnei Nicolăiţă Lorena din funcţia de administrator al TERMO URBAN CRAIOVA SRL 

si pe cale de consecinţă încetarea efectelor HCL 90/2020 

2. desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator al TERMO URBAN CRAIOVA 

SRL, pe o perioadă de 1 an începând cu data de 22.04.2021 

3. mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Bedelici Nicoleta – Livia, pentru a vota 

revocarea  doamnei Nicolăiţă Lorena şi desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de 

administrator al TERMO URBAN CRAIOVA SRL, în Adunarea Generală a Asociaţiilor a TERMO 

URBAN CRAIOVA SRL.  

4. modificarea în mod corespunzător a actului constitutiv al SC TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L; 

5. împuternicirea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator al SC TERMO URBAN 

CRAIOVA S.R.L, să efectueze cuvenitele mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Dolj. 

                              
  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. 70030/ 15.04.2021 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 
-Referatul  de aprobare nr. 66271/09.04.2021 ,  
-Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 68358/13.04.2021 privind  revocarea din funcţia de 
administrator al  SC TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., a doamnei Nicolăiţa Lorena si 
desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator al SC TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., 
- In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata(R2) cu modificarile 
si completarile, prevederile art. 129 alin 2 lit a coroborat cu alin 3 lit d si art. 196 alin 1 lit a din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
-H.C.L. nr. 200/2014, HCL 342/2015, Hotărârea nr. 2 / 27.10.2015 a  Adunării Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “TERMIS DOLJ”, HCL nr.6/2016, HCL 57/ 2016 prin 
care s-a desemnat in Adunarea Generala a Asociaţilor a TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L, 
doamna Bedelici Nicoleta Livia, consilier juridic in cadrul Direcţiei Juridice, Asistenţa de 
Specialitate si Contencios Administrativ, in calitate de reprezentant al asociatului municipiului 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, HCL 90/2020 prin care a fost desemnata 
doamna Nicolăiță Lorena, în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., începând cu 
data de 01.03.2020, 
- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL     

 propunerea Serviciului Resurse Umane privind : 
- revocarea doamnei Nicolăiţă Lorena din funcţia de administrator al TERMO URBAN CRAIOVA 
SRL si pe cale de consecinţă încetarea efectelor HCL 90/2020 
-desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator al TERMO URBAN 
CRAIOVA SRL, pe o perioadă de 1 an începând cu data de 22.04.2021,  
-mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Bedelici Nicoleta – Livia, pentru a 
vota revocarea  doamnei Nicolăiţă Lorena şi desemnarea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia 
de administrator al TERMO URBAN CRAIOVA SRL, în Adunarea Generală a Asociaţiilor a 
TERMO URBAN CRAIOVA SRL.  
-modificarea în mod corespunzător a actului constitutiv al SC TERMO URBAN CRAIOVA 
S.R.L; 
-împuternicirea domnului Nedelescu Gheorghe în funcţia de administrator al SC TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L, să efectueze cuvenitele mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Dolj. 
 
 
          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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