
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

             
                                                                                       PROIECT    

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea 

Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri 
şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.03.2017; 
Având în vedere raportul nr.40769/2017 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017; 
           În conformitate cu prevederile art.4 lit.d din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 
ori indirect o participaţie majoritară, alin.1 şi 2 din Legea societăţilor nr.31/1990, 
republicată, cu modificările ulterioare;  
          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, dna.Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., din data de 31.03.2017, ora 14,00, bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
         INIŢIATOR, AVIZAT, 
        PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 
      VICEPRIMAR,   Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                                                                    

                  Mihail GENOIU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            Se aprobă, 
SERVICIUL BUGET                  PT. PRIMAR, 
NR. 40769/23.03.2017                 Viceprimar 

   Mihail Genoiu                                                                                              

           
        

 
 

 

R A P O R T 
privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova  

în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2017 
 
Prin Hotărârea nr. 22/2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 

reorganizarea Serviciului Public de Salubritate prin preluarea activului şi pasivului de 

către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. . 

 Conform Actului constitutiv actualizat, Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. este formată din reprezentanţi ai Municipiul Craiova prin 

Consiliul Local Craiova, comuna Işalniţa prin Consiliul Local Işalniţa şi comuna Vârvorul 

de Jos prin Consiliul Local Vârvorul de Jos.  

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. d) din O.G. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor 

economici în cazul în care mai multe unităţi administrative-teritoriale au participaţii la 

la capital social al operatorilor economici şi au delegate atribuţiile unor asociaţi 

pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi a le Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006, republicată, 

sau în cazul operatoirilor economici ale căror acţiuni sunt adminse la tranzacţionare 

pe o piaţă reglementată şi a filialelor acestora, sunt aprobate prin hotărâre a Adunării 

Generale a Acţionarilor. 
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În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 55/2016, a desemnat 

ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 

Asociaţilor a S.C. Salubriatete Craiova S.R.L. pe doamna Rezeanu Marinela. 

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările ulterioare, acţionarii, persoane juridice, pot fi reprezentaţi în adunările 

generale, de reprezentanţii lor legali, respectiv acţionarii, pot participa şi vota în 

adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru 

respectiva adunare generală.  

Prin adresa nr. 4964/2017 , S.C. Salubriatete Craiova S.R.L. ne solicită 

mandatarea doamnei Rezeanu Marinela pentru a participa la şedinţa Adunării 

Generale a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în data de 31.03.2017, ora 

14.00, la sediul societăţii din Craiova, Str. Brestei, Nr. 129A, având pe ordinea de zi 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., potrivit 

Notei de Fundamentare şi Anexelor ataşate la prezentul raport. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, împuternicirea doamnei Rezeanu Marinela pentru a vota 

ordinea de zi privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubriatete 

Craiova S.R.L., potrivit Notei de fundamentare şi anexelor ataşate la prezentul raport, 

în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. din data de 

31.03.2017, ora 14.00. 

 
                    Director executiv,                 Şef Serviciu,                             Întocmit,  
                         Lucia Ştefan                  Daniela Militaru                 insp. Venus Bobin 
 
 
 
 

Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Lia Martha Toncea 
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