
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
           
 PROIECT 
 
     HOTĂRÂREA NR.______ 

                      privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO 
Craiova S.R.L. şi dl.Neaţu-Breciugă Mihail Adrian 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.11.2014; 

            Având în vedere raportul nr.153363/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane,    
prin care se propune încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO 
Craiova S.R.L. şi dl.Neaţu-Breciugă Mihail Adrian; 
  În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, modificată şi completată; 
  În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct. 14, 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 încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO 

Craiova S.R.L. şi dl.Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, începând cu data de 
01.11.2014. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, să 
voteze încetarea contractului de administrare al dlui.Neaţu-Breciugă Mihail 
Adrian, în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO Craiova S.R.L. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.681/2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO Craiova 
S.R.L. şi dl. Neaţu-Breciugă Mihail Adrian vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  

    
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 153363/23.10.2014  
                                                                                                     PRIMAR, 
                                                                                       LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 
  
 

RAPORT 
      privind încetarea contractului de  administrare al domnului Neaţu-Breciugă Mihail Adrian în 

calitate de administrator la  S.C. „Termo Craiova” S.R.L.       
 
 

S.C. „Termo Craiova” S.R.L. funcţionează ca societate comercială cu răspundere limitată cu 
doi asociaţi, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2012. 

Prin Hotărârea Consiliului Local  al  municipiului Craiova nr. 681/2013, s-a aprobat contractul 
de administrare al domnului Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. „Termo Craiova” 
S.R.L.  

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 153155/23.10.2014, domnul 
Neaţu-Breciugă Mihail Adrian solicită încetarea contractului de administrare prin acordul părţilor, în 
conformitate cu prevederile art. 33, lit. „i”, din contractul mai sus menţionat. 

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi actul constitutiv al S.C. „Termo Craiova” S.R.L., în caz de 
încetare a contractului de administrare, interimatul va fi asigurat de o persoană desemnată prin 
hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

Dând eficienţă clauzei stipulate în mod expres la art. 35 din contractului de administrare, 
˝administratorul are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea contractului, indiferent de 
motivele de încetare a acestuia, să procedeze la predarea bunurilor, lucrărilor, înscrisurilor societăţii, 
de a efectua procesul verbal de predare-primire cu noul administrator şi să-l sprijine pe acesta în 
vederea efectuării cuvenitelor menţiuni la Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj˝.  

Nerespectarea acestei obligaţii are ca efect atragerea răspunderii administrativ-patrimoniale, 
civile sau penale a administratorului, în condiţiile legii. 

Faţă de cele expuse, propunem, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 
154/2012, H.C.L. nr. 125/2014 elaborarea proiectului de hotărâre privind: 

- încetarea contractului de administrare al domnului Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, 
administrator al S.C. „Termo Craiova” S.R.L., începând cu data de 01.11.2014, şi pe cale de 
consecinţă încetarea efectelor H.C.L. 681/2013; 

- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Mischianu Ovidiu, pentru a vota 
încetarea contractului de administrare al domnului Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO Craiova S.R.L. 

 
ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 

PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU Pleşa Oana 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. FLORICICA BOANGIU 

P.O. 2 ex. 
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