
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA     
 PROIECT 
 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova – dl. Pîrvu Nelu, de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 

promovarea acţiunii în răspundere civilă contra foştilor administratori ai societăţii 
pentru daunele aduse  S.C. Piete si Târguri Craiova S.R.L. 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

21.07.2016.  
 Având în vedere raportul nr.119812/2016 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova – dl. Pîrvu Nelu, de a vota în Adunarea Generală 
a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., promovarea acţiunii în răspundere 
civilă contra foştilor administratori ai societăţii pentru daunele aduse  S.C. Piete si 
Târguri Craiova S.R.L.;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Codului Civil şi raportul de 
Inspecţie Economico-Financiară nr.CV 11761 din 29.11.2013 emis de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Craiova, Serviciul de  Inspecţie Economico-Financiară; 

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 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova-dl. Pîrvu Nelu, de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
promovarea acţiunii în răspundere civilă contra foştilor administratori: Cătălin 
Ionuţ Resceanu şi Gabriel Costel Şerban, pentru daunele aduse societăţii, prin 
efectuarea de achiziţii, reprezentând mobilier şi aparatură birotică cu încălcarea 
prevedrilor legale în vigoare. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
promoveze acţiunile civile. 

Art.3. Se aprobă promovarea actiunii în răspundere civilă,  contra  fostului 
administrator-Cătălin Ionut Resceanu, pentru daunele aduse S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., în cuantum de 8622 lei, reprezentând  mobilier şi aparatură 
birotică, achizitionate cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, respectiv: 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010, Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.34/2009 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008. 

Art.4. Se aprobă promovarea actiunii în răspundere civilă,  contra fostului 
administrator-Gabriel Costel Serban, pentru daunele aduse S.C. Pieţe şi Târguri  

 



   

 

 
           Craiova S.R.L., în cuantum de 13.200 lei, reprezentând  mobilier si aparatură 

birotică, achizitionate cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:  
           Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010, Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.34/2009 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dl. Pîrvu Nelu şi  administratorul 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 
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECTIA JURIDICĂ , ASISTENTĂ DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV            
             
Nr. 119812 / 13.07.2016 
 

                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                           LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 

RAPORT 
privind mandatarea   reprezentantului  pentru a vota în Adunarea Generală a Asociatilor  aprobarea 

promovării actiunii în răspundere civilă contra fostilor administratori ai societătii pentru daunele aduse  
S.C. Piete si Târguri Craiova S.R.L.,  

 
 

            S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. funcţionează ca societate comercială cu răspundere limitată cu doi 
asociaţi, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu o participaţie de 95%, şi 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L, cu o participaţie de 5%, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 24/02.02.2011, prin care s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova în societate comercială cu răspundere limitată.      
           Cu adresa nr. 10433/11.07.2016 emisă de  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., înregistrată la Consiliul 
Local al Municipiului Craiova sub nr. 11/11.07.2016 , se înaintează raportul nr. 10432/11.07.2016  prin care 
se propune aprobarea promovării actiunii în răspundere civilă contra fostilor administratori a S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L , Cătălin Ionut Resceanu si Gabriel Costel Serban precum si desemnarea persoanei 
însărcinate să exercite actiunea în justitie.  
 De asemenea, cu  adresa nr. 10488/12.07.2016  emisă de  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, 
înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 13/12.07.2016 se înaintează  raportul nr. 
10487/12.07.2016 ce reprezintă o completare a raportului privind aprobarea promovării actiunii în răspundere 
contra administratorilor  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, precum si desemnarea persoanei însărcinate să 
exercite actiunea în justitie. 
 Ca urmare  a actiunii de inspectie fiscală  a Ministerului Finantelor Publice, respectiv Agentiei Nationale 
de Administrare Fiscală – Directia Generală Regională a Finantelor Publice Craiova, Activitatea de Inspectie 
Fiscală , Serviciul de Inspectie Economico-Financiară , realizată în perioada  07-29.11.2013  s-a constatat că 
în cursul anului 2012, societatea a achizitionat mobilier si aparatură birotică , în sumă totală de 21.822,12 lei, 
fără TVA. Organul de Inspectie Fiscală a retinut că toate aceste achizitii de mobilier si aparatură birotică , 
înregistrate în contul 3031- Materiale de natura obiectelor de inventar, au fost efectuate cu încălcarea 
dispozitiilor legale  în vigoare, respectiv OUG nr. 55/2010, OUG nr. 34/2009 si OUG nr. 79/2008. 
 La data de 17.12.2013 , prin notificările înregistrate sub nr. 26787/17.12.2013 si 
nr.26786/17.12.2012 au fost încunostiintati fostii administratori  Cătălin Ionut Resceanu si Gabriel Costel 
Serban de raportul organului fiscal în vederea achitării  sumelor precizate. 
 În acest sens, în cadrul procedurii prealabile de mediere cu privire la recuperarea sumelor de 13.200 lei 
, respectiv 8622 lei  au fost încheiate procesele verbale de informare nr. 165/13.05.2014 si nr.166/13.05.2016 
si înregistrate la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L sub nr. 11203/20.05.2014 , respectiv nr. 
11202/20.05.2014. 
 Prin urmare, la data de 08.07.2014 s-au promovat actiuni în pretentii ce au format obiectul dosarelor 
înregistrate pe rolul Tribunalului Dolj -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal sub nr.10231/63/2014 si 
nr.10232/63/2014, prin care s-a solicitat instantei de judecată ca prin hotărârea ce se va pronunta să se dispună 
obligarea celor doi  administratori ai S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L ,  numitii Cătălin Ionut Resceanu si 
Gabriel Costel Serban,  la plata sumelor constatate de Organul de Inspectie Fiscală ca fiind prejudiciul adus 



  

societătii pentru achizitiile reprezentând mobilier si aparatură birotică  efectuate în mod nelegal , în perioada în 
care acestia au  îndeplinit functia de administrator al societătii.   
 Prin sentinta civilă nr. 8342/17.06.2015 pronuntată de Judecătoria Craiova  în dosarul 
nr.4392/215/2015 , rămasă definitivă prin decizia nr. 224/28.03.2016 pronuntată de Tribunalul Dolj , în acelasi 
dosar,  instanta a admis exceptia lipsei calitătii de reprezentant legal a administratorului care a promovat actiunea 
pe considerentul că potrivit art. 155 din Legea nr. 31/1990, actiunea în răspundere  contra fondatorilor , 
administratorilor , directorilor , respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere , precum si a 
cenzorilor sau auditorilor financiari  pentru daune cauzate societătii prin încălcarea îndatoririlor lor fată de 
societate apartine Adunării Generale , care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112  si tot aceasta este 
cea care desemnează cu aceeasi majoritate persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie.  
 Având în vedere aspectele retinute de instanta de judecată în considerentele hotărârii este necesar 
mandatarea de  către Consiliul local al Municipiului Craiova a administratorului societătii să promoveze actiunile 
civile si totodată desemnarea unui reprezentant al  Municipiului Craiova,  în Adunarea Generală a Asociaţilor 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru a vota aprobarea promovării actiunii în răspundere civilă contra 
fostilor administratori Cătălin Ionut Resceanu si Gabriel Costel Serban pentru daunele aduse societătii  prin 
efectuarea de achizitii reprezentând  mobilier si aparatură birotică,   cu încălcarea prevederilor legale în vigoare ; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local  ,,are atribuţii privind 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi regiilor autonome de interes local”. 

Potrivit prevederilor art. 36  alin. 3 lit. C  din acelasi act normativ Consiliul Local , exercită, în numele 
unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau regii autonome, în 
condiţiile legii.  
 Fată de cele expuse, având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. c  coroborate cu 
dispozitiile art.37 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările si 
completările ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, dispozitiile Codului civil si  raportul de Inspectie Economico-Financiară nr. CV 11761 
din 29.11.2013 emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generală Regională a Finantelor 
Publice Craiova, Serviciul de  Inspectie Economico-Financiară  ;   propunem Consiliului Local al 
Municipiului Craiova spre aprobare:        
 - mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Pîrvu Nelu, pentru a vota în Adunarea 
Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aprobarea promovării actiunii în răspundere civilă 
contra fostilor administratori Cătălin Ionut Resceanu si Gabriel Costel Serban pentru daunele aduse societătii  
prin efectuarea de achizitii reprezentând  mobilier si aparatură birotică cu încălcarea prevederilor legale în 
vigoare ; 
 -  împuternicirea administratorului societătii să promoveze actiunile civile;   
 - promovarea actiunii în răspundere civilă  contra  fostului administrator Cătălin Ionut Resceanu pentru 
daunele aduse societătii - S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în cuantum de 8622 lei     reprezentând  mobilier 
si aparatură birotică achizitionate cu încălcarea prevederilor legale în vigoare , respectiv OUG nr. 55/2010, 
OUG nr. 34/2009 si OUG nr. 79/2008; 
 - promovarea actiunii în răspundere civilă  contra fostului administrator Gabriel Costel Serban pentru 
daunele aduse societătii - S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în cuantum de 13.200 lei- reprezentând  
mobilier si aparatură birotică achizitionate cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, respectiv OUG nr. 
55/2010, OUG nr. 34/2009 si OUG nr. 79/2008.; 
 

  
           PT.  Director  Executiv,                                                            Consilier Juridic, 

                       Nelu Pirvu                                                     Boangiu Floricica 
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