
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                PROIECT 
          
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

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 ordinară din data de 
27.09.2012; 
 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.____/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; 

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/dnei 
_________________, având actul de identitate . . . . . seria . . . . . nr. . . . . . . . . , 
eliberat de . . . . . . . . . . . . . . ., CNP _____________ .  
 (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, 
Directorul Regiei Autonome de Termoficare Craiova 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. 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

               INIŢIATOR, AVIZAT, 
                 PRIMAR,  SECRETAR, 
    Lia - Olguţa VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

   

                                                                                                 
 

Direcţia Juridică Asistenţă de Specialitate  
şi Contencios Administrativ          
Nr.121595/21.09.2012         
 
                                                                                                            SE APROBĂ, 
                                                                                                               PRIMAR, 
                                                                                               LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 
      RAPORT 

privind 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  R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA identificată în Registrul 

Comerţului cu nr. J16/752/1995 cu sediul în Craiova 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 nr.1 
la prezentul raport   

 
 Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face 
parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea 
activităţilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, 
desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, 
coordonarea si responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau 
asociaţiilor de dezvoltare comunitară, dupa caz, în scopul asigurării energiei termice 
necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii 
publice, obiective social-culturale si operatori economici. 
 Activitatea de administrare a serviciului public de alimentare cu energie 
termică se organizează şi funcţionează in temeiul Legii 325/2006 a serviciului public 
de alimentare cu energie termică, Legii 215/2001 a administratiei publice locale 
republicata, modificata si completata, Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 273/2006  privind 
finantele publice locale, Legii 573/2003 – Codul Fiscal, Legii nr. 53/2003 Codul 
Muncii . 
 În concordanţa cu modificarile legislative din domeniul serviciilor de utilitate 
publică, prin raportare la specificul societăţii comerciale, înfiinţarea, organizarea, 
coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie 
termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale. 
 Potrivit Legii speciale nr.325/2006 gestiunea serviciului public de alimentare 
cu energie termică prin SACET (sistemul de alimentare centralizată cu energie 
termică al localităţii) se poate organiza in urmatoarele modalităţi: gestiune directă şi 
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gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu 
energie termică prin SACET se face prin hotărâre adoptată de autorităţile 
administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară. 
 Autorităţile administratiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare 
comunitară se poat asocia cu persoane juridice, romane ori straine, pentru 
constituirea unor societati comerciale cu capital public sau mixt, in vederea 
gestionarii serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET, in 
conditiile legii. 

Gestiunea directă, ca modalitate de organizare a serviciului public, pe care o 
propunem, presupune  ca  autoritatea administratiei publice locale să isi asume 
nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile privind organizarea, conducerea, 
administrarea, exploatarea si finantarea serviciului public de alimentare cu energie 
termica prin SACET. 	  
 În ceea ce priveşte temeiul legal al reorganizării învederăm dispoziţiile 
articolului 53 din Legea 325/2006 ce statuează :”In termen de 12 luni de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, regiile de termoficare se vor reorganiza, prin 
hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale, in societati comerciale, in 
conditiile legii”. 

  Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre având ca obiect : 

 
 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 R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA cu sediul în 
municipiul Craiova, str.  Brestei nr. 129, jud. Dolj 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 nr.1 care face parte integrantă din 
prezentul raport . 
 Art.2 (1) Capitalul social al S.C. “TERMO CRAIOVA ” S.R.L. este 
constituit in numerar, in valoare de 200 lei, divizat in parti sociale egale de 10 
lei. 

(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 R.A.A.D.P.F.L. 
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/dnei _________________, având actul de identitate . . . . . seria . . . . . nr. . . . 
. . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . . . . . ., CNP _____________ .  
 (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 5 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, Directorul 
Regiei Autonome de Termoficare Craiova să semneze Actul Constitutiv şi toate 
celelalte acte prevăzute de lege, în vederea înregistrării şi înmatriculării S.C. 
TERMOCRAIOVA S.A. 

 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.A. se substituie Regiei Autonome 
Termoficare Craiova în toate litigiile în care aceasta este parte. Aceasta este 
succesorul universal al Regiei Autonome Termoficare Craiova şi continuă derularea 
tuturor contractelor şi litigiilor acesteia, având calitatea de creditor sau debitor, după 
caz, 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. Serviciul Administraţie Publică Locală prin aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova: Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă Termoficare  Craiova, S.C. 



 

   

“TERMO CRAIOVA ” S.R.L . persoanele desemnate la art.15 şi 16 vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                    ÎNTOCMIT    
                  Director Executiv  

                      Ovidiu Mischianu      
                             

                                                                                           ANEXA I RAPORT  

 
ACTUL CONSTITUTIV 

al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. 

 

CAPITOLUL I 

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ŞI OBIECTUL DE 

ACTIVITATE 

Art. 1. (1) Denumirea societăţii 

Societatea se va numi S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. 

(2)În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente 

întrebuinţate în comerţ, emanând de la societate se va menţiona denumirea, forma 

juridică, sediul social,numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare, 

capitalul social; dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile 

menţionate anterior vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii. 

Art. 2. Forma juridică 

Forma juridică a societăţii este de societate cu răspundere limitată, cu capital 

integral românesc, cu doi asociaţi – MUNICIPIUL CRAIOVA, prin Consiliul Local 

al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, CIF RO4417514 

şi R.A.A.D.P.F.L. identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine 

_________________ şi codul unic de înregistrare______________, cu sediul în 

Craiova, str. __________. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu 

prevederile prezentului act constitutiv. 

Art. 3. Sediul societăţii 



 

   

(1)Sediul principal al societăţii este declarat în Craiova, str. Mitropolit 

Firmilian nr. 14, jud. Dolj. 

(2)Sediul poate fi schimbat în baza unei hotărâri a Adunării Generale a 

Acţionarilor. 

(3)La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi, numai dacă 

imobilul prin structura lui şi suprafaţa sa utilă permite funcţionarea mai multor 

societăţi,în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. 

(4)Societatea poate înfiinţa filiale (unităţi cu personalitate juridică) şi îşi 

poate stabili sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe sau 

alte asemenea unităţi fără personalitate juridică) prin hotărârea asociaţilor, în 

condiţiile legii. 

(5)Activitatea societăţii se poate desfăşura şi în alte imobile, construcţii sau 

amenajări de pe teritoriul oraşului Craiova. 

Art. 4. Durata societăţii 

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, începând de la data 

înmatriculării în Registrul Comerţului. 

Art. 5. Obiectul de activitate al societăţii 

(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. 

(2)S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. desfăşoară activităţi de verificare 

metrologică, ISCIR, întocmeşte bilanţuri termice, execută lucrări de prestări servicii, 

proiectare, cercetare, laborator pentru persoane fizice sau juridice, precum şi 

activităţi de comercializare a produselor şi materialelor specifice obiectului de 

activitate. 

(3)Obiectul de activitate al societăţii comerciale TERMO CRAIOVA S.R.L. 

codificat în sistemul CAEN este: 

- ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 

353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 



 

   

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 

- ACTIVITĂŢI SECUNDARE 

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. 
 

 

CAPITOLUL II 

CAPITALUL SOCIAL ŞI PĂRŢILE SOCIALE 

Art.6. Capitalul social al societăţii S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. este în valoare    

de 200 lei, divizat în  20 părţi sociale a câte 10 lei fiecare. 

Art. 7. Capitalul social a fost subscris şi vărsat în întregime la data constituirii 

societăţii de către cei doi asociaţi, respectiv Municipiul Craiova a subscris şi vărsat 

190 lei, divizat în 19 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 95 % din capitalul 

societăţii, cu participare la beneficii şi pierderi, în cota anterior menţionată, iar 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova  a subscris şi vărsat 10 lei, divizat în una parte socială de 10 

lei, respectiv 5 % din capitalul societăţii, cu participare la beneficii şi pierderi, în 

cota anterior menţionată. 

Art.8. (1)Capitalul social va putea fi majorat sau redus pe baza hotărârii asociaţilor, 

prin aport în natură sau în numerar, cu respectarea prevederilor legale. 

(2)Aportul în natură la capitalul social se varsă prin transferarea drepturilor 

corespunzătoare bunului aflat în stare de utilizare şi predarea efectivă a acestuia 

către societate. 

(3)Dacă aportul în natură constă în terenuri, actul constitutiv sau, după caz, 

actul adiţional se va redacta în formă autentică şi va fi supus procedurii de 

publicitate imobiliară, în condiţiile legii. 



 

   

(4)Reducerea capitalului social se face numai până la limita prevăzută de 

lege, cu arătarea motivelor reducerii şi a procedeului utilizat pentru efectuarea 

acesteia. 

(5)Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui 

reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de 

profit. 

(6)Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în 

rezerve, fără a majora capitalul social. 

(7)Pentru realizarea obiectului de activitate, S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. 

preia întregul patrimoniu al Regiei de Termoficare Craiova, respectiv bunuri mobile 

şi imobile, echipamente, dotări, utilaje, maşini, mijloace fixe şi circulante, drepturi 

de creanţă şi obligaţii. 

Art. 9. Organizarea şi funcţionarea societăţii nou constituite se asigură prin 

preluarea personalului Regiei Autonome Termoficare Craiova, astfel cum a fost 

aprobată structura sa organizatorică prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.69/2011, cu menţinerea drepturilor câştigate. 

Art. 10. Predarea – preluarea activului şi pasivului către societatea comercială 

rezultată în urma reorganizării Regiei Autonome Termoficare Craiova din 

subordinea Consiliului Local Craiova se face pe baza ultimelor situaţii financiare. 

Art. 11. S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. este succesorul universal al Regiei 

Autonome Termoficare Craiova şi continuă derularea tuturor contractelor şi litigiilor 

acesteia, având calitatea de creditor sau debitor, după caz, precum şi calitate 

procesuală activă sau pasivă, după caz. 

Art. 12. S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. preia toate drepturile şi obligaţiile ce 

decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome Termoficare Craiova cu terţii, 

inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care până la data 

preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se 

sting. 

Art. 13. Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar 

asociaţii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin. 



 

   

Art. 14. Patrimoniul societăţii nu va putea fi grevat de datorii sau obligaţii personale 

ale asociaţilor, iar creditorii acesteia pot formula pretenţii numai asupra părţii din 

profitul societăţii ce i se va repartiza sau ce i se va cuveni la lichidarea societăţii. 

Art. 15.(1)Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale se poate face pe baza 

hotărârii asociaţilor, în condiţiile prevăzute de lege. 

(2)Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în Registrul Comerţului şi 

în Registrul societăţii. Faţă de terţi, transmiterea are efect numai din momentul 

înscrierii ei în Registrul Comerţului. 

(3)Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat de asociaţi, cu 

respectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege. 

CAPITOLUL III 

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII 

Art. 16. Conducerea societăţii S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. va fi asigurată de 

Adunarea Generală a Asociaţilor. 

Art. 17. Adunările Generale ale Asociaţilor se ţin la sediul social sau la sediul 

asociatului majoritar, în localul ce se va indica în convocare. 

Art. 18.(1) Adunările Generale se întrunesc de câte ori este necesar a se lua o 

hotărâre, însă cu respectarea termenului de maximum 5 luni de la încheierea 

exerciţiului financiar. 

(2) Drepturile şi obligaţiile asociaţilor sunt cele prevăzute în Legea nr. 

31/1990. 

Art. 19. Asociaţii adoptă hotărâri atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi 

referitor la politicile sale economice şi comerciale, hotărâri care se iau în Adunarea 

Generală a Asociaţilor. 

Art. 20.(1) Adunarea Generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a 

asociaţilor şi a părţilor sociale. 

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este 

necesar votul tuturor asociaţilor. 

Art. 21. Atribuţiile asociaţilor sunt următoarele: 



 

   

a) aprobă structura organizatorică a societăţii, organigrama şi statul de 

funcţii, la propunerea administratorului; 

b) numeşte şi revocă în condiţiile legii administratorul, cenzorii, auditorii, 

lichidatorii, stabilind indemnizaţiile acestora; 

c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare;  

d) stabileşte competenţele şi responsabilităţile administratorului; 

e) analizează, modifică şi aprobă programul de activitate al societăţii şi 

bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 

f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de 

garanţii şi realizarea investiţiilor; 

g) aprobă şi modifică bilanţul, contul de profit şi pierderi, după aprobarea 

raportului administratorului şi al cenzorilor; 

h) aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net; 

i) hotărăşte majorarea şi reducerea capitalului social; 

j) hotărăşte asupra modificărilor aduse actului constitutiv; 

k) hotărăşte asupra modalităţilor de evaluare în vederea determinării valorii 

patrimoniului societăţii; 

l) hotărăşte asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social; 

m) decide urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele 

pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite; 

n) modifică actul constitutiv. 

Administrarea societăţii 

Art. 22. Societatea va fi administrată de un administrator numit prin hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, începând cu data înmatriculării societăţii. 

Art. 23. (1) Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi 

utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii. 

(2) 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. 24. Administratorul are competenţele generale stabilite de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar drepturile, obligaţiile şi 

responsabilităţile vor fi stabilite prin contractul de administrare aprobat de Consiliul 

Local al Municipiului Craiova. 

Art. 25. Durata mandatului administratorului este de 4 ani. 

Art. 26. Administratorul va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul 

societăţii prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să 

închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul 

societăţii, cu excepţia celor care sunt în proprietate publică a municipiului Craiova, 

potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor 

Legii nr. 215/2001, precum şi a altor acte normative incidente. 

Art. 27. Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii, precum şi în 

justiţie. 

Art. 28. Obligaţiile şi răspunderea administratorului sunt reglementate de 

dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 29. Administratorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente 

conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea 

competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv al societăţii. 

Art. 30. Administratorul este răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor în condiţiile 

dispoziţiilor privitoare la mandat şi a celor  special prevăzute de lege. 

Administratorul este răspunzător faţă de societate pentru: 

− realitatea vărsămintelor efectuate de societate; 

− existenţa registrelor cerute de lege şi ţinerea lor corectă; 

− îndeplinirea exactă a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

− stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea şi prezentul act 

constitutiv. 



 

   

Art. 31. (1)Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, 

interese contrare celor ale societăţii, precum şi soţia, rudele sau afinii acestuia până 

la gradul al patrulea inclusiv, are obligaţia de a se abţine. 

(2)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 atrage răspunderea 

individuală civilă, materială, administrativă, penală pentru daunele produse 

societăţii. 

CAPITOLUL IV 

REGISTRELE SOCIETĂŢII ŞI BILANŢUL CONTABIL 

Art. 32. (1)În afară de evidenţele prevăzute de lege, societatea trebuie să ţină:  

a) un registru al asociaţilor, în care se vor înscrie, după caz, numele şi prenumele, 

denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, 

transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea, care se 

poate ţine manual sau în sistem computerizat; 

b) un registru al şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale; 

c) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori şi, după caz, de 

auditori interni, în exercitarea mandatului lor; 

d) orice alte registre prevăzute de actele normative speciale. 

(2)Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi ţinute prin grija 

administratorului, iar cel prevăzut la lit. c) prin grija cenzorilor sau, după caz, a 

auditorilor interni; registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi ţinute în condiţiile 

prevăzute de actele normative respective. 

Art. 33. Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului majoritar, 

adoptată în condiţiile legii. Prin grija administratorului societăţii, orice modificare a 

actului constitutiv se înregistrează în termen de 15 zile la Registrul Comerţului. 

CAPITOLUL V 

EXERCIŢIUL FINANCIAR 

Art. 34. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie a 

fiecărui an. 

Salarizarea personalului 



 

   

Art. 35. 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. 

Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil 

Art. 36. Societatea va întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierderi, va ţine evidenţa 

activităţii economico – financiare, în conformitate cu normele legale. 

Calculul şi repartizarea beneficiilor 

Art. 37. Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Adunarea Generală a 

Asociaţilor. 

Art. 38. Profitul impozabil se stabileşte ca diferenţă între suma totală a veniturilor 

realizate şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. După 

deducerea impozitului pe profit, profitul net nerepartizat se constituie în dividend şi 

reprezintă beneficiul cuvenit asociatului. 

CAPITOLUL VI 

DIZOLVAREA, FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA 

Dizolvarea societăţii 

Art. 39. Societatea se dizolvă prin: 

− falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea unuia dintre asociaţi, când, 

datorită acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur; 

− imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii; 

− declararea nulităţii societăţii; 

− hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor; 

− hotărârea Tribunalului, la cererea oricărei persoane interesate şi ONRC, în 

cazurile prevăzute de lege; 

− deschiderea procedurii de insolvenţă pentru incapacitate de plată. 

Art. 40. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii 

judecătoreşti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal 

prevăzut de lege. 

Revenirea asupra hotărârii de dizolvare 



 

   

Art. 41. În caz de dizolvare a societăţii prin hotărâre a asociaţilor, aceştia vor putea 

reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constiotutiv, asupra hotărârii 

luate, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartiţie din activ. Noua hotărâre se 

menţionează în Registrul Comerţului, după care, Oficiul Registrului Comerţului o va 

trimite Monitorului Oficial al României spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiala 

societăţii. 

Creditorii şi orice parte interesată pot face opoziţie la Tribunal împotriva 

hotărârii în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaţilor sau a 

actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă 

legea nu prevede un alt termen. Ea se depune la Oficiul Registrului Comerţului care, 

în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în Registru şi o va înainta 

instanţei judecătoreşti competente. 

Odată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe 

cale de  Ordonanţă Preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate. 

Preşedintele, încuviinţând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o 

cauţiune. 

Împotriva ordonanţei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile 

de la pronunţare. 

Opoziţia se judecă în Camera de Consiliu, cu citarea părţilor, fiind 

aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă. 

Înscrierea dizolvării în Registrul Comerţului 

Art. 42. Dizolvarea societăţii se înscrie în Registrul Comerţului ţi se publică în 

Monitorul Oficial al României, potrivit dispoziţiilor legii. 

Efectele dizolvării 

Art. 43. (1)Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. La 

data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică 

intră în lichidare. Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a 

hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, 

judecătorul delegat,l la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator în 



 

   

condiţiile stabilite de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2)Dacă judecătorul nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire în termenul 

prevăzut de lege, persoana juridică  se radiază din oficiu din Registrul Comerţului. 

(3)Din momentul dizolvării, administratorul nu va mai întreprinde noi 

operaţiuni, în caz contrar, fiind răspunzător pentru operaţiunile întreprinse. 

CAPITOLUL VII 

LICHIDAREA SOCIETĂŢII 

Hotărârea de lichidare 

Art. 44. Asociaţii hotărăsc lichidarea societăţii şi numirea lichidatorilor. 

Art. 45. Actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau 

sentinţa care îi ţine locul sau alte acte ulterioare care aduc schimbări în persoana 

acestora, se depun, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerţului pentru 

înscriere şi publicare în Monitorul Oficial al României. 

Art. 46. Administratorul va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii 

pentru timpul trecut de la ultima situaţie financiară aprobată până la începerea 

lichidării. 

Art. 47. În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, 

lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. Toate actele 

care emană de la societate vor arăta că aceasta este în lichidare. 

Încheierea lichidării 

Art. 48. Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării, 

dacă tribunalul nu a prelungit acest termen. 

Art. 49.  După încheierea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societăţii din 

Registrul Comerţului şi vor depune registrele şi actele societăţii, după aprobarea 

socotelilor şi terminarea repartiţiei, la Registrul Comerţului. 

CAPITOLUL VIII 

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV 

Art. 50. Actul constitutiv poate fi modificat de asociaţi, cu respectarea condiţiilor de 

fond şi formă prevăzute de lege pentru încheierea lui. 



 

   

CAPITOLUL IX 

LITIGII 

Art. 51. Litigiile societăţii cu persoanele fizice sau juridice se soluţionează pe cale 

amiabilă, în caz contrar competenţa aparţinând instanţelor judecătoreşti. 

CAPITOLUL X 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 52. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legii 

privind societăţile comerciale. 

Art. 53. taxele de înregistrare a societăţii, precum şi celelalte cheltuieli legate de 

constituirea ei, vor fi suportate de societate. Acestea vor fi contabilizate după 

înregistrarea societăţii şi vor fi amortizate din primele profituri ale societăţii. 
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RAPORT 
privind 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  R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA identificată în 
Registrul Comerţului cu nr. J16/752/1995 cu sediul în Craiova nr.129 sub 

denumirea “S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L”, cu sediul în municipiul 
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.14, 

 
 

 Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face 
parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea 
activităţilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, 
desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea 
si responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de 
dezvoltare comunitară, dupa caz, în scopul asigurării energiei termice necesare 
încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, 
obiective social-culturale si operatori economici. 
 Schimbarea formei juridice de organizare duce la posibilitatea accesării 
fondurilor europene pentru finanţarea diverselor programe de modernizare a 
infrastructurii serviciilor comunitare de utilitati publice, iar transformarea Regiei 
Autome de Termoficare Craiova în societate comercială poate modifica fundamental 
statutul şi comportamentul acestuia, în sensul că dintr-o atitudine defensivă, de aşteptare 
se poate trece la o atitudine şi un comportament ofensiv de extindere a gamei de servicii 
şi a cotei de piaţă. 
 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. d din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, producţia, transportul, distribuţia şi 
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Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



furnizarea de energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilităţi publice. 
 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 325/2006 a serviciului 
public de alimentare cu energie termică, regiile de termoficare trebuie reorganizate 
prin hotărâri ale consiliilor locale în societăţi comerciale.Alegerea formei de 
gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET se face 
prin hotărâre adoptată de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile 
de dezvoltare comunitară. 

Gestiunea directă, ca modalitate de organizare a serviciului public, pe care o 
propunem, presupune  ca  autoritatea administratiei publice locale să isi asume 
nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile privind organizarea, conducerea, 
administrarea, exploatarea si finantarea serviciului public de alimentare cu energie 
termica prin SACET.  
  Având în vedere cele expuse, propunem Consiliului Local al municipiului 
Craiovau următoarele: 
1. Aprobarea Reorganizării 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 R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA cu sediul în municipiul Craiova, str. 
Brestei nr. 129, jud. Dolj sub denumirea S.C. “TERMO CRAIOVA ” S.R.L., cu 
sediul în municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 14. 
2. Aprobarea constituirii capitalului social al S.C.Termo Craiova S.R.L. în 
numerar, în cuantum de 200 lei, divizat în parţi sociale cu o valoare de 10 lei. 
3. Aprobarea aportului municipiului Craiova la constituirea capitalului social în 
numerar al societăţii, subscris şi vărsat în cuantum de 190 lei, reprezentând 95% din 
capitalul societăţii şi al R.A.A.D.P.F.L. Craiova în cuantum de 10 lei, divizat în una 
parte socială, respectiv 5% din capitalul societăţii. 
 
 
            Director Executiv,                                                          Sef Serviciu, 
             Monica Năstasă                                                           Marius Barcan 
 
 
 
 

Întocmit, 
Gabriel Roşca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























































































































































































































	proiect
	raport
	raport reorganizare
	HOTARARE RAADPFL
	Page 1

	termoficare documentatie

