
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
            
 PROIECT 
 
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

                      privind desemnarea administratorului special la S.C. TERMO CRAIOVA 
S.R.L. 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 

             Având în vedere raportul nr.44947/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane, 
prin care se propune desemnarea administratorului special la S.C. TERMO CRAIOVA 
S.R.L.; 

               În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, modificată şi completată şi Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă; 
  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 dlui. Dan Iulius Magla, administrator special la S.C. 

TERMO CRAIOVA S.R.L.. 
Art.2. Se aprobă cuantumul indemnizaţiei administratorului special al S.C. TERMO 

CRAIOVA S.R.L., la nivelul indemnizaţiei lunare acordate pentru funcţia de 
viceprimar al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se mandatează dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. să voteze 
desemnarea dlui. Dan Iulius Magla, administrator special la S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L., Direcţia Economico-Financiară, dl. Dan Iulius Magla şi dl. 
Mischianu Ovidiu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

  
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU  Ovidiu MISCHIANU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
Nr. 47127/25.03.2015 

 
                  SE APROBĂ, 

              Primar 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

RAPORT 
privind desemnarea domnului Dan Iulius Magla 

 ca administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L. 
 
 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj, la data de 08.01.2015, ce 
formează obiectul dosarului nr.140/63/2015, S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. a 
solicitat deschiderea procedurii insolventei pentru societatea debitoare S.C. Termo 
Craiova S.R.L., societate la care Municipiul Craiova şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova  au 
calitatea de asociaţi. 

Prin încheierea pronunţată la data de 18.02.2015, Tribunalul Dolj a admis cererea 
creditoarei S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. şi a dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva S.C. Termo Craiova S.R.L., numind totodată 
administrator judiciar provizoriu, practician în insolvenţă, pe SIOMAX SPRL. 

Starea generală de deschidere a procedurii insolvenţei, obligă asociaţii la 
întreprinderea măsurilor procedurale reglementate prin Legea nr.85/2014, prima dintre 
acestea fiind desemnarea administratorului special. 

Administratorul special este definit de Legea nr.85/2014, ca fiind persoana fizică 
sau juridică desemnată de Adunarea generala a actionarilor/asociatilor/ membrilor 
debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în procedura şi, atunci când 
debitorului i se permite să îşi administreze activitatea, să efectueze, în numele şi pe 
contul acestuia, actele de administrare necesare.  

Dispoziţiile art.52 şi următoarele statuează în mod expres modalitatea de 
desemnare a administratorului special, termenul în care aceasta se efectuează sancţiunea 
în cazul lipsei de diligenţă sau a refuzului în desemnarea specialului şi contravaloarea 
muncii prestată de către administratorul special. 

Prin Notificarea nr.44182 din 19.03.2015 administratorul judiciar a convocat 
Adunarea Generală a Asociaţilor a  S.C. Termo Craiova S.R.L, în vederea desemnării 
administratorului special, făcând trimitere în mod expres la disp. art.52 alin.2 din Legea 
nr.85/2014 în sensul decăderii din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt 
administrate de administratorul special. 

Tododată aminitim şi de disp. ar.54 din Legea nr.85/2014 ce reglementează în mod 
expres faptul că mandatul administratorului statutar încetează de la data ridicării 
dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special. 



 

În atare situaţie, apare, ca evidentă, urgenţa în promovarea acestui proiect de 
hotărâre peste ordinea de zi, întrucât Vineri 27.03.2015 este convocată Adunarea 
Generală a Asociaţilor.  

În ceea ce priveşte administratorul special propunem să fie desemnat dl.Dan Iulius 
Magla – director comercial al Societăţii debitoare, dată fiind experienţa managerială şi 
cunoaşterea problemelor interne. 

În ceea ce priveşte munca prestată se impune aprobarea unei indemnizaţii la 
nivelul administratorului statutar al societăţii şi la nivelul  lunar acordat  pentru funcţia 
de viceprimar al Municipiului Craiova . 

Totodată, se impune şi împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor de a vota desemnarea administratorului special. 

Faţă de cele expuse, propunem spre aprobare desemnarea dlui. Dan Iulius Magla 
ca administrator special, aprobarea indemnizaţiei precum şi mandatarea dlui. Ovidiu 
Mischianu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L 
desemnarea administratorului special. 

 
 
 
 
 
 
Pt.DIRECTOR,                                       ÎNTOCMIT, 
  Nelu Pîrvu                                         Cristian Ţapu 

 




















