
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

  

              

         PROIECT 

 

 

     HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind modificarea actului constitutiv al S.C. „Pieţe şi Târguri” Craiova S.R.L. 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 

 
 

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

30.08.2012. 

 Având în vedere raportul nr.106862/2012 al Direcţiei Juridice Asistenţă de 

Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea actului 

constitutiv al S.C. „Pieţe şi Târguri” Craiova S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.24/2011;  

 În temeiul art. 17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a şi alin.6 lit.a, pct. 

14, art. 37, art. 45 alin.3 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind  

administraţia publică locală; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea art.34 din actul constitutiv al S.C. „Pieţe şi Târguri” 

Craiova S.R.L. în sensul eliminării, precum şi înlocuirii formulei „asociat unic” 

cu „asociaţi” din conţinutul acestuia a prevederilor Legii nr.284/2012 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cât şi ale Legii 

nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 

publice,. 

Art.2. Se împuterniceşte Georgiana Albu, consilier juridic în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, în vederea efectuării 

formalităţilor procedurale necesare înregistrării menţiunilor, cât şi a actului 

constitutiv actualizat al S.C. „Pieţe şi Târguri” Craiova S.R.L., la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 

Contencios Administrativ şi S.C. „Pieţe şi Târguri” Craiova S.R.L.vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

  

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 

             PRIMAR,   SECRETAR, 

 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



 

                                                                                                 
 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE 

ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
- Nr. 106862/17.08.2012 

 

 

 

           Se aprobă 

              Primar 

          Lia Olguţa Vasilescu 

 

RAPORT 

    privind modificarea actului constitutiv  

     al SC “PIEŢE ŞI TÂRGURI” CRAIOVA SRL 

 

Ca o consecinţă a reorganizării Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova 

în societate comercială cu răspundere limitată, au fost adoptate o serie de acte administrative menite să 

asigure aplicarea principiilor managementului economic al societăţii comerciale la care autoritatea 

publică locală are calitatea de asociat majoritar. 

Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat, prin Hotărârea nr. 24 din data de 

04.02.2011 la art. 1 reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în 

societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, respectiv SC “SALUBRITATE” Craiova 

SRL şi Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub denumirea de SC 

“PIEŢE ŞI TÂRGURI” CRAIOVA SRL, având ca obiect principal de activitate “închirierea şi 

subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” situate în pieţele şi târgurile din municipiul 

Craiova. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din data de 24.02.2011 s-a aprobat modificarea 

temeiului legal al HCL nr. 24/2011 prin eliminarea din preambul a prevederilor Legii nr. 284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cât şi ale Legii nr. 285/2010 

privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Prin urmare şi potrivit art. 35 

din actul constitutiv nivelul salariilor pentru personalul de conducere şi execuţie al societăţii se 

stabileşte şi se poate modifica de către asociaţi la propunerea administratorului în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din data de 27.07.2012 a fost aprobată 

desemnarea dlui Reşceanu Cătălin în funcţia de administrator al SC “PIEŢE ŞI TÂRGURI” CRAIOVA 

SRL. 

Pe cale de consecinţă s-a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaţilor SC “PIEŢE 

ŞI TÂRGURI” CRAIOVA SRL, iar prin Hotărârea nr. 1/07.08.2012 a fost modificat Capitolul III 

“CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII”, în sensul numirii în funcţia 

de administrator al dlui Reşceanu Cătălin. 
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În conformitate cu art. 32 din actul constitutiv al SC “PIEŢE ŞI TÂRGURI” CRAIOVA SRL 

care prevede că “actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului majoritar, adoptată în 

condiţiile legii” propunem modificarea articolului 34 din actul constituiv, în sensul eliminării din 

conţinul acestuia a prevederilor Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cât şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 

fonduri publice, precum şi înlocuirea formulei “asociat unic” cu “asociaţii”. 

Astfel, art. 34 din actul constitutiv al SC “PIEŢE ŞI TÂRGURI” CRAIOVA SRL va avea 

următorul cuprins: “nivelul salariilor pentru personalul de conducere şi execuţie al societăţii se 

stabileşte şi se poate modifica de către asociaţi la propunerea administratorului în conformitate cu 

legislaţia muncii”. 

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare: 

- Modificarea art. 34 din actul constitutiv, în sensul eliminării din conţinutul acestuia a a 

prevederilor Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cât şi 

ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, 

precum şi înlocuirea formulei “asociat unic” cu “asociaţi”. 

- Se împuterniceşte dra. Georgiana Albu, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, în vederea efecutării formalităţilor procedurale necesare înregistrării 

menţiunilor, cât şi a actului constitutiv actualizat al SC “PIEŢE ŞI TÂRGURI” CRAIOVA SRL la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

 

 

 

 

 

 

Director ex,        Întocmit, 

 Ovidiu Mischianu      cons. jur. Georgiana ALBU 
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