
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                              

 
 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.    
privind preluarea părţilor sociale ale TERMO URBAN CRAIOVA  S.R.L. de 

către municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna 
Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos,  prin 

Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos  
 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 19.01.2016; 

Având în vedere raportul nr.7250/2016  întocmit de  Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune  preluarea părţilor 
sociale ale TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. de către municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al 
Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru 
de Jos şi semnarea contractului de  cesiune  a  părţilor sociale ; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu 
energie termică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, modificată şi completată ,coroborat cu dispoziţiile 
din Legea societăţilor nr.31/1990 şi Hotărârii Guvernului nr.717/2008 pentru 
aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-
cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-
cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind  administraţia publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.   Se aprobă preluarea părţilor sociale ale TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. de 

către municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru 
de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, la valoarea lor 
nominala. 

Art.2.   Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa 
Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „TERMIS DOLJ”, transmiterea părţilor sociale către 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna 



Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos,  
prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, precum şi retragerea din 
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „ TERMIS DOLJ ”. 

Art.3.  Părţile sociale cedate sunt în număr de 18 părţi sociale către municipiul 
Craiova, 1 parte socială către comuna Işalniţa şi 1 parte socială către comuna 
Vârvoru de Jos. 

Art.4.    Se aprobă desemnarea în Adunarea Generală a asociaţilor a TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., a dnei. Ciucă Delia Claudia, în calitate de reprezentant al 
asociatului municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5.   Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu, 
să semneze contractul de cesiune al părţilor sociale în calitate de cesionar. 

Art.6.   Se împuterniceşte  dna. Ciucă Delia Claudia, în calitate de reprezentant al 
asociatului municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova,  
să efectueze operaţiunile de modificare a actului constitutiv al societăţii, 
precum şi a formalităţilor de înregistrare în Registrul Comerţului. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi Consiliul 
Local al Comunei Vârvoru de Jos vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         INIŢIATOR,                                AVIZAT, 

   PRIMAR, PT. SECRETAR, 
Lia  – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA  JURIDICĂ, ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE ŞI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

Nr. 7250 / 2015 

 

 

                                                                                                                                  Se aprobă, 
  PRIMAR   

                                                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

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, distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după 
caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de 
consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social - culturale şi operatori 
economici. 
 Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată şi completată, H.G. nr. 717/2008 stabilesc cadrul juridic şi 
instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice 
necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 
reglementării controlului furnizării/prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 Prin actul de autoritate, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 342/2015 s-a 
aprobat mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ TERMIS 
DOLJ ” înfiinţarea operatorului regional , respectiv  TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., 
cu obiect de activitate serviciul de producţie, transport, distribuţie şi furnizare energie 
termică în sistem centralizat , având următoarea structură a părţilor sociale: Municipiul 
Craiova - 18 părţi sociale, Comuna Vârvorul de Jos - 1 parte socială şi Comuna Işalniţa - 
1 parte socială.  
 S-a finalizat procedura de înregistrare a TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., 
potrivit dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, putând fi astfel îndeplinită următoarea 
fază procedurală şi anume, aceea a dobândirii calităţii de asociat a unităţilor administrativ - 
teritoriale : Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna 
Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos,  prin Consiliul 
Local al Comunei Vârvoru de Jos  în cadrul  TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 
 În atare situaţie, se impune adoptarea actelor administrative care să consfiinţească 
preluarea părţilor sociale, desemnarea în adunarea generală a TERMO URBAN CRAIOVA 
S.R.L. a reprezentantului asociatului Municipiului Craiova, precum şi semnarea 



contractului de cesiune a părţilor sociale. 
 Temei juridic : Legea nr. 325/2006, Legea nr. 51/2006, H.G. nr.711/2008, Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale , Legea societăţilor nr. 31/1990. 
 
 Fiind îndeplinite condiţiile de oportunitate şi legalitate necesare adoptării actului 
administrativ propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

− preluarea părţilor sociale ale TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. de către 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna 
Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos,  prin 
Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, la valoarea lor nominală; 

− mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS 
DOLJ”, transmiterea părţilor sociale către Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei 
Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos,  prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de 
Jos, precum şi retragerea din TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „ TERMIS DOLJ ”; 

− desemnarea în adunarea generală a asociaţilor a TERMO URBAN CRAIOVA 
S.R.L., a doamnei Ciucă Delia Claudia , în calitate de reprezentant al asociatului 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al municipiului Craiova; 

− se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de cesiune al părţilor sociale în calitate de cesionar; 

− se împuterniceşte doamna Ciucă Delia Claudia , în calitate de reprezentant al 
asociatului Municipiul Craiova să efectueze operaţiunile de modificare a actului 
constitutiv al societăţii, precum şi a formalităţilor de înregistrare în Registrul 
Comerţului. 

 
  
 

              PT. DIRECTOR EXECUTIV                                                               ÎNTOCMIT 

Nelu Pîrvu                                                                     Cons Jur. Nicoleta Bedelici 


