
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
            
 PROIECT 
 
 
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

                      privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2014; 

             Având în vedere raportul nr.193076/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane,   
prin care se propune desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.; 

               În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, modificată şi completată şi Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, 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 desemnarea drei. Peţa Eliza Mădălina, administrator la S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., începând cu data de 01.01.2015. 
Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
desemnarea drei. Peţa Eliza Mădălina, administrator la S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., dl.Mischianu Ovidiu şi dra.Peţa Eliza Mădălina 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. 193076/12.12.2014 
 PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
                                               
                                                                                                      

 
RAPORT 

privind desemnarea doamnei Peţa Eliza-Mădălina în funcţia de 
administrator al S.C. SALUBRITATE Craiova S.R.L. 

 
     
 

S.C. SALUBRITATE Craiova S.R.L. a funcţionat ca societate comercială cu răspundere 
limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, conform 
H.C.L. nr. 22/2011. 

Prin înfiinţarea operatorului regional S.C. SALUBRITATE Craiova S.R.L. de către Asociaţia 
de dezvoltare intercomunitară „Salubris Dolj” (asociaţie înfiinţată prin H.C.L. nr. 242/29.11.2012), 
prin Hotărârea nr. 57/28.02.2013, s-au cesionat 5 părţi sociale din capitalul social al societaţii din 
totalul de 20 părţi sociale, asociatul majoritar cu 15 părţi sociale rămânând Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Având în vedere opţiunea domnului Popescu Cristian-Ştefan, de a renunţa la mandatul 
încredinţat, în vederea asigurării continuităţii activităţii societăţii comerciale, potrivit actului 
constitutiv, se impune desemnarea unei alte persoane în funcţia de administrator al S.C. 
SALUBRITATE Craiova S.R.L.          

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.C.L. nr. 126/2014, propunem elaborarea 
proiectului de hotărâre: 

- privind desemnarea doamnei Peţa Eliza-Mădălina în funcţia de administrator al S.C. 
SALUBRITATE Craiova S.R.L., începând cu data de 01.01.2015, al cărei curriculum vitae îl ataşăm la 
prezentul raport, urmând ca în şedinţa următoare să se aprobe contractul de administrare; 

- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Mischianu Ovidiu, pentru a vota 
desemnarea doamnei Peţa Eliza-Mădălina în funcţia de administrator, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a S.C. SALUBRITATE Craiova S.R.L. 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

 
 

Vizat pentru legalitate, 
cons. jur. Floricica Boangiu 

 
P.A.D. 2 ex. 
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