
   
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA     

                                                                                                           PROIECT 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală 

Ordinară a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L. 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.03.2014.  
 Având în vedere raportul nr.43139/2014 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune desemnarea 
reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a 
S.C. Termo Craiova S.R.L. ;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale şi Legii nr.26/1990, republicată, privind Registrul Comerţului; 

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 desemnarea dlui./dnei._____, reprezentant al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L. 

Art.2. Votul în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a persoanei desemnate la 
art.1 din prezenta hotărâre va fi exprimat în limitele mandatului special acordat 
de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte dl. Neaţu Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului 
Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi S.C. Termo 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. 43141/19.03.2014 
                                                                                                               Se aprobă 
                                                                                                                PRIMAR 
                                                                                                      Lia Olguţa Vasilescu 
 

Raport 
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală 

a Asociaţilor la S.C. Termo Craiova S.R.L . 
 

 Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor sunt reglementate în mod expres de 
dispoziţiile art. 191 şi următoarele din Legea 31/1990R, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar exercitarea votului în Adunarea Generală se realizează de către persoana 
desemnată în mod expres de către fiecare asociat. 

Potrivit actului constitutiv al societăţii organul deliberativ este Adunarea 
Generală a Asociaţilor şi pentru asigurarea unui cadru legal unitar pentru toate 
societăţile înfiinţate prin act de autoritate la care municipiul Craiova deţine părţi sociale 
se impune desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţilor.  

Pentru evitarea conflictului de interese şi a incompatibilităţilor prevăzute de 
Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor publice şi in mediul de afaceri, prevenirea si 
sanctionarea coruptiei, raportat la prevederile Legii nr. 393/2004, privind statutul 
aleşilor locali, persoana desemnată nu poate avea calitatea de ales local.  

Faţă de cele expuse propunem promovarea unui proiect de hotărâre care sa aibă 
ca obiect: 

1. desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţilor la S.C. Termo  Craiova S.R.L. 

2. votul în Adunarea Generală a Asociaţilor va fi exprimat în limitele mandatului 
special acordat de către Consiliul Local al municipiului Craiova. 

3. împuternicirea domnului Neaţu Breciugă Mihail-Adrian administrator al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul 
Comerţului Dolj. 

 Sub aspectul temeiului juridic, proiectul de hotărâre se fundamentează pe dispoziţiile, 
Legii 215/2001R privind administraţia publică locală, Legii 31/1990R a societăţilor 
comerciale, Legii 26/1990 privind Registrul Comerţului . 
 

ÎNTOCMIT  
cons. Jur. Ovidiu Mischianu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
          
     HOTĂRÂREA NR. 154 

privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate 
comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, respectiv Municipiul Craiova, 

prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Regia Autonomă de Administrare 
a Domeniului Pubic şi Fondului Locativ Craiova, sub denumirea S.C. „TERMO 

CRAIOVA” S.R.L. 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 04.10.2012; 
 Având în vedere raportul nr.121850/2012 al Direcţiei Servicii Publice, raportul 
nr.121595/2012 al Direcţiei Juridice Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Termoficare Craiova nr.11/2012, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Pubic şi Fondului Locativ Craiova 
nr.92/2012 prin care se propune aprobarea reorganizării Regiei Autonome de 
Termoficare Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, 
respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in 
Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7 şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Pubic şi 
Fondului Locativ Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, sub 
denumirea S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, 
str.Mitropolit Firmilian, nr.14 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.81, 82, 83, 84 şi 85/2012; 

În conformitate cu prevederile Codului Civil, Legii serviciului public de 
alimentare cu energie termică nr.325/2006, Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, a Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale, modificată şi 
completată, Legii nr.571/2003 – Codul Fiscal, modificată şi completată, Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicată, Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate 

comercială cu răspundere limitată cu doi asociati, respectiv Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. A.I.Cuza 
nr. 7, şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Pubic şi Fondului 
Locativ Craiova, identificată în Registrul Comerţului cu nr.J16/752/1995, cu 
sediul în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, sub denumirea S.C. „TERMO 
CRAIOVA” S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str.Mitropolit Firmilian, 
nr.14, potrivit actului constitutiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  



 

Art.2. (1) Capitalul social al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. este constituit în 
numerar, în valoare de 200 lei, divizat în părţi sociale egale de 10 lei fiecare. 
(2) Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al 
societăţii, subscris şi vărsat, este de 190 lei, divizat în 19 părţi sociale a câte 10 
lei fiecare, respectiv 95% din capitalul societăţii, iar aportul Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Pubic şi Fondului Locativ Craiova la constituirea 
capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi vărsat, este de 10 lei, 
divizat în una parte socială de 10 lei, respectiv 5% din capitalul societăţii. 

Art.3. (1) Obiectul de activitate al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L este producerea,  
transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuinţelor 
şi imobilelor cu altă destinaţie din Municipiul Craiova precum şi prepararea şi 
distribuţia apei calde menajere şi a apei reci prin staţiile de hidrofor. 
(2) S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L desfasoara activitati de verificare 
metrologica, ISCIR, întocmeste bilanturi termice, executa lucrari de prestari 
servicii, proiectare, cercetare, laborator pentru persoane fizice sau juridice precum 
si activitati de comercializare a produselor si materialelor specifice obiectului de 
activitate. 

Art.4.  Domeniul principal de activitate al societăţii este:  
 - ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
COD CAEN - 35  Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat 
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat  
 - ACTIVITAŢI CONEXE  
352 Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte 
3521 Producţia gazelor  
3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte  
3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte  
353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 
383 Recuperare materialelor 
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor 
422 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4291 Construcţii hidrotehnice  
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti  
43 Lucrări speciale de construcţii 
431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului 
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor  
4312 Lucrări de pregătire a terenului  
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii  
432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii 
pentru construcţii 
4321 Lucrări de instalaţii electrice  
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat  
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 
439 Alte lucrări speciale de construcţii 
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii  



 

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 
495 Transporturi prin conducte 
4950 Transporturi prin conducte 
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 
521 Depozitări 
5210 Depozitări 
46 Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi motociclete 
461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata 
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice 
pentru industrie 
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, 
n.c.a. 
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse  
467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse 
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor 
derivate 
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii 
sanitare şi de încălzire 
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice  
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 
711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă 
tehnică legate de acestea 
7111 Activităţi de arhitectură  
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea  
712 Activităţi de testări şi analize tehnice 
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 
749 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a. 

  7490 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a. 
Art.5. Sediul social principal al S.C. “ TERMO CRAIOVA” S.R.L. va fi în 

municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 14, jud. Dolj. 
Art.6. Bunurile imobile prevăzute la art.5, reprezentand sediul principal, se atribuie în 

folosinţă gratuită S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L. până la încheierea 
contractului de concesiune 

Art.7. Conducerea societăţii S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. va fi asigurată de  
Adunarea Generală a Asociaţilor. 

Art.8.  S.C. “TERMO CRAIOVA ” S.R.L. preia bunurile aflate în patrimoniul Regiei 
Autonome de Termoficare, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar 
contabile de la data preluării. 

Art. 9.(1) Societatea va fi administrată de un administrator, în persoana  dlui 
Degeratu Nicolae, având actul de identitate C.I., seria DX, nr.742717, 
eliberat de SPCLEP Craiova, CNP 1530405163190.  

 (2)Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile 
pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii. Drepturile, obligaţiile şi   



 

responsabilităţile administratorului vor fi stabilite prin contractul de 
administrare  ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în termen de maximum 30 zile de la data înregistrarii S.C. “TERMO 
CRAIOVA” S.R.L. în Registrul Comerţului. 

Art.10. (1) Se concesionează prin negociere directă, către S.C. “TERMO CRAIOVA”  
S.R.L., bunurile proprietate publică şi privată a municipiului Craiova aflate la 
data prezentei hotarari in folosinta acesteia. 

             (2) S.C. “TERMO CRAIOVA ” S.R.L va depune diligenţele necesare pentru 
inventarierea şi evaluarea bunurilor proprietate publică şi privată preluate în 
condiţiile alin. (1), iar contractul de concesiune va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţa publica din luna 
octombrie 2012. 
(3) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la alin.(2) S.C. “TERMO 
CRAIOVA” S.R.L., va plăti Consiliului Local al Municipiului Craiova suma 
de 5% din valoarea totală a bunurilor evaluate, care se face venit la bugetul 
local pentru folosirea bunurilor proprietatea publică, precum şi penalităţi de 
întârziere, conform legii. 

Art.11. La data constituirii societăţii, S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L., preia activul 
şi pasivul Regiei Autonome de Termoficare Craiova . 

Art.12. Se aprobă modalitatea gestiunii delegate cu atribuire directă către S.C. 
“TERMO CRAIOVA ” S.R.L pentru activităţile specifice serviciilor publice 
de alimentare cu energie termica utilizata pentru incalzire si prepararea apei 
calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea 
energiei termice in sistem centralizat, in conditii de eficienta si la standarde de 
calitate, in vederea utilizarii optime a resurselor de energie si cu respectarea 
normelor de protectie a mediului, menţionate la articolul 4 din prezenta 
Hotărâre. 

Art.13. S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L se substituie Regiei Autonome de 
Termoficare Craiova în drepturile şi obligaţiile acestuia, inclusiv în litigiile 
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

Art.14. Personalul Regiei Autonome de Termoficare Craiova  se preia la data 
reorganizării de către S.C.“TERMO CRAIOVA” S.R.L în structura 
organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.69/2011, cu 
păstrarea drepturilor salariale aferente. 

Art.15. Se mandatează dl. Glăvan Alin, consilier juridic în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Craiova şi dl. Degeratu Nicolae să 
semneze Actul Constitutiv şi toate celelalte acte prevăzute de lege, în vederea 
înregistrării şi înmatriculării S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. 

Art.16. Se desemnează dna. Ştefan Lucia, Director Executiv Adjunct al Direcţiei 
Economico-Financiare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Craiova să deschidă contul de capital al noii societăţi. 

  Art.17.  Se împuterniceşte  Primarul  Municipiului Craiova să semneze actul constitutiv  
al  S.C. “TERMO CRAIOVA ” S.R.L . 

  Art.18. S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. este succesorul universal al Regiei 
Autonome Termoficare Craiova şi continuă derularea tuturor contractelor 
acesteia, având calitatea de creditor sau debitor, precum şi calitate procesuală 



 

activă sau pasivă, după caz. 
Art. 19. Denumirea “Regia Autonomă Termoficare Craiova” se înlocuieşte în cuprinsul  

tuturor actelor de autoritate în vigoare, cu denumirea S.C. „TERMO 
CRAIOVA” S.R.L . 

Art. 20. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local nr. 180/1998 privind înfiinţarea Regiei Autonome Termoficare Craiova, 
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2009 privind aprobarea gestiunii directe a 
Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică şi orice act administrativ 
de autoritate cu dispoziţii contrare. 

Art.21. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală: Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Pubic şi Fondului Locativ Craiova, S.C. “TERMO CRAIOVA” 
S.R.L.  şi persoanele desemnate la art.15 şi 16 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
      Nicuşor COTESCU Nicoleta MIULESCU 
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