
   
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA     
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
29.05.2014.  
 Având în vedere raportul nr.75296/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune modificarea Actului Constitutiv al S.C. Salubritate 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 modificarea art.18, 19, 20 şi 35 din Actul Constitutiv al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L.,  şi vor avea următorul conţinut: 

    „Art.18.Conducerea societăţii va fi asigurată de Adunarea Generală a 
Asociaţilor”. 
   „Art.19.Adunarea Generală a Asociaţilor adoptă hotărâri atât în privinţa 
activităţilor societăţii, cât şi referitor la politicile sale economice şi comerciale, 
prin reprezentanţii asociaţilor şi numai în baza mandatelor speciale ale asociaţilor 
date prin hotărâre de consiliu” 
 „Art.20. Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor sunt urmatoarele:  
 a) aprobă structura organizatorică a societăţii, organigrama şi statul de functii, 
la propunerea administratorului;  
b) numeste si revoca in conditiile legii Administratorul, lichidatorii, stabilind 
indemnizatiile acestora;  
c) aproba regulamentul de organizare si functionare;  
d) stabileste competentele si responsabilitatile Administratorului  
e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul 
anual de venituri si cheltuieli;  
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, acordarea de 
garantii si realizarea investitiilor;  
g) aproba si modifica bilantul, contul de profit si pierderi dupa aprobarea 
raportului Administratorului si al cenzorilor;  
h) aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;  
i) hotaraste majorarea si reducerea capitalului social;  
j) hotaraste asupra modificarilor aduse actului constitutiv;  



   
 

k)hotaraste asupra modalitatilor de evaluare in vederea determinarii valorii 
patrimoniului societatii;  
l) hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau al sediului social”.  

            „Art.35. Nivelul salariilor pentru personalul de conducere şi execuţie al 
societăţii se stabileşte şi se poate modifica prin hotărâre a Adunării Generale a 
Asociaţilor, la propunerea administratorului în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare”.    

Art.2. Se împuterniceşte dl. Mischianu Ovidiu, director executiv Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, reprezentant al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., să semneze hotărârea asociaţilor de modificare a Actului 
Constitutiv, precum şi Actul Constitutiv în forma modificată potrivit art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2011. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dl. Mischianu 
Ovidiu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
 

 
 

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE              
Nr. 75296/22.05.2014                                                                                 Se aprobă 
                                                                                                                     PRIMAR 
                                                                                                          Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

Raport 
 
 

 Prin adresa înregistrată sub nr. 72818/16.05.2014, S.C. Salubritate  Craiova 
S.R.L. solicită introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna mai 2014, 
modificarea Actului Constitutiv al S.C.Salubritate Craiova S.R.L., mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze hotărârea 
asociaţilor de modificare a Actului Constitutiv şi împuternicirea reprezentantului 
Consiliului Local să semneze Actul Constitutiv modificat.  
 Analizând solicitarea, opinăm că cererea îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi 
legalitate având în vedere următoarele aspecte: 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 57/2013, s-a aprobat 
înfiinţarea de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, a 
operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin cedarea de către Municipiul 
Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, a câte 5(cinci) părţi sociale către 
comunele Vârvoru de Jos şi Işalniţa. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 126/2014, s-a aprobat 
desemnarea d-lui Mischianu Ovidiu, director executiv Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, reprezentant al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor sunt reglementate în mod expres de 
dispoziţiile art. 191 şi următoarele din Legea nr. 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 dat fiind faptul că Municipiul Craiova nu mai este unic asociat, 
orice hotărâre trebuie luată în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor. 

 
Faţă de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova următoarele:  
1. Modificarea Actului Constitutiv al S.C.Salubritate Craiova S.R.L., după cum 

urmează: 
Art.18 se modifică si va avea următorul conţinut: „Conducerea societăţii va fi 
asigurată de Adunarea Generala a Asociaţilor”. 
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Art.19 se modifică şi va avea următorul conţinut: „Adunarea Generala a 
Asociaţilor adoptă hotărâri atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi referitor la 
politicile sale economice şi comerciale, prin reprezentanţii asociaţilor şi numai in baza 
mandatelor speciale ale asociaţilor date prin hotărâre de consiliu”.  

Art.20  se modifică şi va avea următorul conţinut: „Atribuţiile Adunării Generale 
a Asociaţilor sunt urmatoarele:  
 a) aproba structura organizatorica a societatii, organigrama si statul de functii, la 
propunerea administratorului;  
b) numeste si revoca in conditiile legii Administratorul, lichidatorii, stabilind 
indemnizatiile acestora;  
c) aproba regulamentul de organizare si functionare;  
d) stabileste competentele si responsabilitatile Administratorului  
e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de 
venituri si cheltuieli;  
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, acordarea de garantii si 
realizarea investitiilor;  
g) aproba si modifica bilantul, contul de profit si pierderi dupa aprobarea raportului 
Administratorului si al cenzorilor;  
h) aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;  
i) hotaraste majorarea si reducerea capitalului social;  
j) hotaraste asupra modificarilor aduse actului constitutiv;  
k)hotaraste asupra modalitatilor de evaluare in vederea determinarii valorii 
patrimoniului societatii;  
l) hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau al sediului social”.  
 Art.35 se modifică şi va avea următorul conţinut: „Nivelul salariilor pentru 
personalul de conducere şi execuţie al societăţii se stabileşte şi se poate modifica prin 
hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor, la propunerea administratorului în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare”.    

 
2. Împuternicirea d-lui Ovidiu Mischianu, să semneze hotărârea asociaţilor de 

modificare a Actului Constitutiv; 
3. Împuternicirea d-lui Ovidiu Mischianu, să semneze Actul Constitutiv actualizat. 
4. Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 22/2011. 

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

 
 

ÎNTOCMIT  
                                                Director Executiv Adj., 
                                                       Alin Glăvan 
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