MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR.______
privind prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între S.C.
Salubritate Craiova S.R.L şi dl. Butari Mihai Vlad
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa
extraordinară din data de 08.10.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr.145852/2020, raportul nr.145940/2020
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.145975/2020 întocmit de
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se
propune prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între S.C. Salubritate
Craiova S.R.L şi dl. Butari Mihai Vlad;
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, modificată şi completată;
În temeiul art.129 alin.2 lit.a şi d, coroborat cu alin.3 lit.d şi alin.7 lit.n, art.134
alin.4, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între S.C.
Salubritate Craiova S.R.L şi dl. Butari Mihai Vlad, pentru o perioadă de 4 ani.
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova
S.R.L., actul adițional la contractul de administrare încheiat între S.C.
Salubritate Craiova S.R.L şi dl. Butari Mihai Vlad, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicește domnul Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate
Craiova S.R.L., în calitate de reprezentant legal, să îndeplinească procedurile
prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2017.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate
Craiova S.R.L şi dl. Butari Mihai Vlad vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 145852/06.10.2020
SE APROBĂ,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

AVIZAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
DURLE DUMITRU COSMIN

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND
PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DOMNULUI BUTARI
MIHAI VLAD, ADMINISTRATOR S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, PE O
PERIOADĂ DE 4 ANI
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local exercită
atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local, si asigura, potrivit competenţei sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local.
Prin actul constitutiv al societăţii comerciale şi în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990,
privind societaţile comerciale, republicată, (r2), cu modificările şi completarile ulterioare,
desemnarea administratorului S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL se face de către Consiliul
Local al municipiului Craiova.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/05.01.2017 s-a aprobat
desemnarea domnului Butari Mihai-Vlad, în calitate de administrator al S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. precum și contractul de administrare al acestuia, in calitate de administrator al S.C.
Salubritate Craiova S.R.L.
Prin adresa nr. 16638/05.10.2020, înregistrată cu nr. 327CL/05.10.2020, S.C.
SALUBRITATE CRAIOVA SRL a solicitat introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului
Local al municipiului Craiova din luna octombrie 2020 a punctului privind aprobarea prelungirii
contractului de mandat nr. 15669/06.02.2017 a domnului Butari Mihai Vlad, pentru o perioadă de 4
ani, precum şi mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Rezeanu Marinela,
pentru a vota in Adunarea Generală a Asociaţilor din data de 16.10.2020 semnarea actului aditional
la contractul de administrare.
Având în vedere faptul că domnul Butari Mihai Vlad a fost desemnat în funcţia de
administrator al SC Salubritate Craiova SRL, începând cu data de 06.02.2017 până la data de
06.02.2021, este necesara prelungirea desemnării administratorului entitatii sus mentionate.
Sub aspectul procedurii administrative modificarea contractului de administrare se poate
efectua prin act adiţional, prin mandatarea expresa a reprezentantului Municipiului Craiova in AGA
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,
Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/2017.
Fata de cele expuse propunem, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea
proiectului de hotarare privind:
- prelungirea contractului de administrare al domnului Butari Mihai-Vlad, administrator
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, pe o perioadă de 4 ani;
- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Rezeanu Marinela, pentru a
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vota in AGA semnarea actului aditional la contractul de administrare incheiat intre SC Salubritate
Craiova SRL și domnul Butari Mihai Vlad, prevazut in anexa la prezentul raport;
- pe cale de consecinţă, modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr. 4/05.01.2017, referitoare la aprobarea contractului de administrare al
domnului Butari Mihai Vlad;
- împuternicirea domnului Butari Mihai Vlad, administrator S.C. SALUBRITATE
CRAIOVA SRL, în calitate de reprezentant legal, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege
pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.
SERVICIUL RESURSE UMANE,
OLGA GEORGESCU
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 145940/06.10.2020
SE APROBĂ,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

AVIZAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
DURLE DUMITRU COSMIN

RAPORT
PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DOMNULUI
BUTARI MIHAI VLAD, ADMINISTRATOR S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, PE O
PERIOADĂ DE 4 ANI
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a funcţionat ca societate comercială cu răspundere limitată,
cu asociat unic Municipiul Craiova, Consiliul Local al Municipiului Craiova, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 22/2011.
Prin înfiinţarea operatorului regional SC Salubritate Craiova SRL de către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” prin Hotărârea nr. 57/28.02.2013, s-au cesionat 10 părţi
sociale din capitalul social al societaţii din totalul de 20 părţi sociale, către Comuna Vârvoru și
Comuna Ișalnița, asociatul cu 10 părţi sociale rămânând Municipiul Craiova prin Consiliul Local al
Municipiului Craiova.
Prin actul constitutiv al societăţii comerciale şi în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990,
privind societaţile comerciale, republicată, (r2), cu modificările şi completarile ulterioare,
desemnarea administratorului S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL se face de către Consiliul
Local al municipiului Craiova.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/05.01.2017 s-a
aprobat desemnarea domnului Butari Mihai-Vlad, în calitate de administrator al S.C. Salubritate
Craiova S.R.L. precum și contractul de administrare al acestuia, in calitate de administrator al S.C.
Salubritate Craiova S.R.L.
Prin adresa nr. 16638/05.10.2020, înregistrată cu nr. 327CL/05.10.2020, S.C.
SALUBRITATE CRAIOVA SRL a solicitat introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului
Local al municipiului Craiova din luna octombrie 2020 a punctului privind aprobarea prelungirii
contractului de mandat nr. 15669/06.02.2017 a domnului Butari Mihai Vlad, pentru o perioadă de 4
ani.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
(r2), cu modificările şi completările ulterioare, administratorul societăţii a convocat Adunarea
Generală a Asociaţilor în data de 16.10.2020, ora 15, în vederea aprobării prelungirii contractului de
administrare a domnului Butari Mihai Vlad, pentru o perioadă de 4 ani şi mandatării
reprezentantului să semneze actul adiţional de prelungire în AGA S.C. Salubritatea Craiova SRL.
Domnul Butari Mihai Vlad a fost desemnat în funcţia de administrator al S.C.
SALUBRITATE CRAIOVA SRL, începând cu data de 06.02.2017 până la data de 06.02.2021.
În conformitate cu prevederile art. 5 din contractul de administrare mentionat, la expirarea
termenului partile vor putea conveni prelu

ngirea contractului, prin act aditional, in baza Hotararii A.G.A. Salubritate Craiova SRL.
Urgența adoptarii unei hotărâri de consiliu local în vederea prelungirii mandatului
administratorului S.C. Salubritate Craiova S.R.L. Craiova pentru o perioadă de 4 ani este motivată
de următoarele:
- obligația administratorului de a face propuneri de ordin organizatoric, in baza art. 7, pct 20
din contractul de mandat, si in acest sens, tinand cont de faptul ca pentru a vota si aproba un proiect
in AGA este nevoie ca fiecare reprezentant al asociatilor S.C Salubritate Craiova S.R.L sa fie
mandatat expres printr-o hotarare de consiliu in acest sens;
- perioada următoare este strans legata de procedura de validare a mandatelor si cea de
constituire a Consiliului Local, procedura ce ar putea dura, conform art.113 din OUG 57/2019
privind Codul administrativ, pana la 60 de zile de la data desfasurarii alegerilor;
- sezonul rece presupune desfasurarea de catre societate a activitatii de deszapezire, avand
peste 70% dintre salariatii unitatii angrenati in acest demers, fiind tinuti de respectarea Programului
de actiune comun pentru iarna 2020-2021, fapt ce este extrem de greoi fara a avea stabilitatea
managemantului intern;
- expirarea durata contractului de delegare nr. 1/29.03.2013 în data de 29.03.2021 precum si
a Licenţei de operare Clasa 1 detinuta de catre operator, fapt ce presupune demararea unor
proceduri de durata, ce ar trebui demarate din timp, scopul fiind acela de a asigura prestarea de catre
S.C. Salubritate Craiova SRL a serviciilor de salubrizare in U.A.T.-urile membre A.D.I. Salubris,
printre care si asociatii societatii, fara niciun fel de intermitente nedorite;
- situatia creata de pandemia Covid 19, cand sunt restrictionate adunarile de persoane, si,
mai cu seama, faptul ca nu se poate sti cum va evolua aceasta situatie, consideram oportun sa facem
din timp toate demersurile necesare pentru evitarea blocajelor organizatorice.
Sub aspectul procedurii administrative modificarea contractului de administrare se poate
efectua prin act adiţional, prin mandatarea expresa a reprezentantului Municipiului Craiova in AGA
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,
Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/2017.
Fata de cele expuse propunem, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea
proiectului de hotarare privind:
- prelungirea contractului de administrare al domnului Butari Mihai Vlad, administrator
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, pe o perioadă de 4 ani;
- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Rezeanu Marinela, pentru a
vota in AGA semnarea actului aditional la contractul de administrare incheiat intre SC Salubritate
Craiova SRL și domnul Butari Mihai Vlad, prevazut in anexa la prezentul raport.
- pe cale de consecinţă, modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr. 4/05.01.2017, referitoare la aprobarea contractului de administrare al
domnului Butari Mihai Vlad.
- împuternicirea domnului Butari Mihai Vlad, administrator S.C. SALUBRITATE
CRAIOVA SRL, în calitate de reprezentant legal, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege
pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.
SERVICIUL RESURSE UMANE,
OLGA GEORGESCU

Întocmit,
MARIANA-LUMINIŢA TUŢU

Anexa la raportul nr. 145940/2020
Act Aditional nr. 1 la
Contractul de Administrare nr. 115699/06.02.2017
aprobat prin HCL nr. 4/2017
În conformitate cu prevederile Contractului de Administrare nr. 15669/06.02.2017, aprobat
prin HCL 4/2017, Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în realizarea si
dezvoltarea atribuţiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Actul Constitutiv al S.C.
SALUBRITATE CRAIOVA SRL, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr. 22/2011 prin care s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Salubritate Craiova în S.C.
Salubritate Craiova SRL, nr. 55/2016 şi nr. 4/2017, HCL nr.........../2020, Hotărârea AGA nr.
......./2020
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.
129A, jud. Dolj, identificată în registrul comerţului cu numărul de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul
Unic de Înregistrare nr. 27969145, denumită în continuare Societate, pe de o parte
şi
Domnul BUTARI MIHAI-VLAD, cetăţean român, domiciliat în _________, jud. Dolj, sat
_______, str. ________, identificat prin C.I. seria ___, nr. _____, eliberată de SPCLEP Craiova, CNP
___________, în calitate de administrator al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, identificată în
registrul comerţului cu numărul de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare nr.
27969145, pe de altă parte, cu sediul în mun. Craiova, str. Brestei, nr. 129A, jud. Dolj, pe de altă parte.
Au hotarat de comun acord urmatoarele:
Se aproba prelungirea
contractului de administrare al domnului Butari Mihai-Vlad
administrator al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la
06.02.2021 până la data de 06.02.2025;
Restul clauzelor la contractul de administrare nr. 15669/06.02.2017, aprobat prin HCL nr.
4/2017, rămân neschimbate.
Prezentul act aditional se incheie intr-un numar de 4 ( patru) exemplare originale.
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare
nr. 27969145, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129A, jud. Dolj,
reprezentată de doamna Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova, conform
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 55/2016, prin
______________________________, reprezentantul comunei Işalniţa, conform act
___________________ şi prin __________________________, reprezentantul comunei Vârvoru de
Jos, conform act ___________________.
REPREZENTANT
MUNICIPIULUI
CRAIOVA
REZEANU MARINELA

REPREZENTANT
COMUNEI IŞALNIŢA
...................................

REPREZENTANT
COMUNA VÂRVORU
.........................................

Administrator al SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de
Înregistrare nr. 27969145, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129A, jud. Dolj,
domnul Butari Vlad-Mihai

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 145975/06.10.2020
RAPORT DE AVIZARE
Având în vedere :
-Referatul de aprobare nr. 145852/06.10.2020;
-Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 145940/06.10.2020 privind prelungirea contractului de
administrare al domnului Butari Mihai Vlad, administrator S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, pe o
perioadă de 4 ani,
-Adresa nr. 16638/05.10.2020 înregistrată cu nr. 327CL/05.10.2020 a S.C. SALUBRITATE
CRAIOVA SRL ,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr. 4/05.01.2017, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, (r2), cu modificările şi
completările ulterioare, Actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, contractul de
mandat nr. 15669/06.02.2007 al domnului Butari Mihai Vlad, art. 129, art.139 si art. 196 alin 1 lit a din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
-Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

propunerea Serviciului Resurse Umane privind :
-prelungirea contractului de administrare al domnului Butari Mihai Vlad, administrator S.C.
SALUBRITATE CRAIOVA SRL, pe o perioadă de 4 ani;
- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Rezeanu Marinela, pentru a vota in AGA
modificarea art. 3 alin. 4 din contractul de administrare si semnarea actului aditional la contractul de
administrare incheiat intre SC Salubritate Craiova SRL și domnul Butari Mihai Vlad,
-modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
4/05.01.2017 referitoare la aprobarea contractului de administrare al domnului Butari Mihai Vlad,
- împuternicirea domnului Butari Mihai Vlad, administrator S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL, în
calitate de reprezentant legal, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea
modificărilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.
Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Întocmit,
cons. jr. Lia Martha Toncea

