
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                          PROIECT 

         
      HOTĂRÂREA NR.____ 

privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaților S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., modificarea actului 

constitutiv 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
26.08.2021. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.141429/2021  şi raportul nr.141496/2021 
întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin 
care se propune mandatarea reprezentantului municipiului Craiova să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaților S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., modificarea actului constitutiv; 
           În conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului; 
           În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.132, 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, cu modificările şi completările; 

 
 

                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova - dna.Bedelici 
Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L., aprobarea actului constitutiv modificat, în sensul schimbării 
sediului principal în municipiul Craiova, str.Mitropolitul Firmilian, nr.14, jud.Dolj, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se împuterniceşte dna.Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului 
Dolj. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. şi dna.Bedelici 
Nicoleta Livia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

     Lia-Olguţa VASILESCU             Nicoleta MIULESCU 
  

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 141429/ 11.08.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, 

prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze în AGA a SC Termo Urban Craiova SRL 

aprobarea actului constitutiv cu modificarea art. 3, alin. (1), în sensul schimbării sediului 

principal în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, jud Dolj 

  
Prin HCL nr. 200/24.04.2014, s-a aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local 

al Municipiului Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna 
Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”. 

Prin horărârea nr. 3/27.10.2015 AGA a ADI Termis Dolj s-a dispus înființarea operatorului 
regional SC Termo Urban Craiova SRL cu obiect de activitate serviciul de producție, transport, 
distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat. 

Potrivit prevederilor art. 7, lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actul constitutiv al societăţii 
în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde forma, denumirea şi 
sediul social, iar potrivit prevederilor art. 113, lit. b), ale aceluiași act normativ, adunarea generală 
extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru mutarea sediului 
societăţii. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 192/04.08.2021, SC 
Termo Urban Craiova SRL, solicită mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a SC Termo Urban Craiova SRL aprobarea actului constitutiv cu 
modificarea art. 3, alin. (1), în sensul schimbării sediului principal în Craiova, str. Mitropolitul 
Firmilian, nr. 14, jud Dolj. 
 Faţă de cele expuse, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apreciem că se impune mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Bedelici Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a SC Termo Urban Craiova SRL din data de 31.08.2021, aprobarea actului constitutiv cu 
modificarea art. 3, alin. (1), în sensul schimbării sediului principal în Craiova, str. Mitropolitul 
Firmilian, nr. 14, jud Dolj. 
. 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguța Vasilescu 

                                             
           
         DIRECTOR EXECUTIV, 
              Ovidiu Mischianu  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 141496/ 11.08.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, să voteze în AGA a SC Termo Urban Craiova SRL aprobarea actului 

constitutiv cu modificarea art. 3, alin. (1), în sensul schimbării sediului principal în Craiova, 

str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, jud Dolj 

 
Prin HCL nr. 200/24.04.2014, s-a aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi 
comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”. 

Prin horărârea nr. 3/27.10.2015 AGA a ADI Termis Dolj s-a dispus înființarea operatorului 
regional SC Termo Urban Craiova SRL cu obiect de activitate serviciul de producție, transport, 
distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat, având sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, 
nr. 1. 

Potrivit prevederilor art. 7, lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actul constitutiv al 
societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde forma, 
denumirea şi sediul social, iar potrivit prevederilor art. 113, lit. b), ale aceluiași act normativ, 
adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru 
mutarea sediului societăţii. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 192/04.08.2021, SC 
Termo Urban Craiova SRL, solicită mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţilor SC Termo Urban Craiova SRL aprobarea actului constitutiv cu 
modificarea art. 3, alin. (1), în sensul schimbării sediului principal în Craiova, str. Mitropolitul 
Firmilian, nr. 14, jud Dolj. 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova a desemnat-o pe dna Bedelici Nicoleta Livia ca 
reprezentant al Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a SC Termo Urban Craiova SRL., prin HCL nr. 57/08.02.2016. 

Prin HCL nr. 114/2021 s-a aprobat Studiul de oportunitate privind alegerea modalității de 
gestiune a serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul Craiova, alegerea gestiunii 
directe, ca modalitate de gestiune pentru serviciul de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat, în municipiul Craiova și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termis 
Dolj să atribuie în numele si pe seama unităților administrative membre, contractul de delegare al 
serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, prin gestiune directă, către 
operatorul regional S.C. Termo Urban S.R.L. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 192/04.08.2021, SC Termo 
Urban Craiova SRL, solicită mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţilor SC Termo Urban Craiova SRL aprobarea actului constitutiv cu modificarea art. 3, 
alin. (1), în sensul schimbării sediului principal în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, jud Dolj. 
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Întrucât potrivit Programului de investiţii publice aprobat pentru anul 2021, se află în 
derulare obiectivele de investiţii: ,,Reabilitarea clădirii istorice din str. A.I. Cuza, nr. 1”, cu termen 
de finalizare a lucrărilor iunie 2024 si ,,Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. 
Cuza, nr. 7”, cu termen de finalizare a lucrărilor martie 2024, nu se pot desfăsura activități în 
spaţiile din str. A.I.Cuza nr.7 şi str. A.I.Cuza nr. 1 . 

Astfel, se impune modificarea sediului principal al SC Termo Urban Craiova SRL, din 
Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 1, jud Dolj, în  Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, jud Dolj. 
 Potrivit art. 21, lit. h) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, în registrul 
comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la orice modificare privitoare la actele, faptele şi 
menţiunile înregistrate.  
 Prin HCL nr. 90/27.02.2020 s-a aprobat desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena, în funcţia de 
administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., începând cu data de 01.03.2020. 

Faţă de cele expuse, propunem,  în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr. 26/1990 
privind registrul comerţului, elaborarea proiectului de hotarare privind:  

1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Bedelici Nicoleta Livia, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor SC Termo Urban Craiova SRL din data de 31.08.2021, 
aprobarea actului constitutiv cu modificarea art. 3, alin. (1), în sensul schimbării sediului principal 
în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, jud Dolj, în forma anexată prezentului raport; 
 2. Împuternicirea dnei. Nicolăiță Lorena, administratorul SC Termo Urban Craiova SRL, să 
efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului. 

 
 

   DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi      Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului      și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 11.08.2021         Data 11.08.2021              
Semnatura          Semnatura           
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