
MUNICIPIUL CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     

 
        HOTĂRÂREA NR.______ 

privind iniţierea procedurii privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având 
ca obiect principal de activitate, administrarea imobilelor pe bază de comision 

sau contract 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 

 Având în vedere raportul nr.50371/2018 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune iniţierea procedurii privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca 
obiect principal de activitate, administrarea imobilelor pe bază de comision sau 
contract; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și Legii 
nr.26/1990 privind registrul comerțului; 

În temeiul art.17, art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.19, 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 iniţierea procedurii privind înfiinţarea unei societăţi comerciale 
având ca obiect principal de activitate, administrarea imobilelor pe bază de 
comision sau contract-COD CAEN 6832. 

Art.2. Societatea comercială prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va dobândi 
personalitate juridică după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului 
Dolj şi va funcţiona sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Forma juridică a societăţii comerciale, va fi „societate cu răspundere 
limitată”. 

Art.4. Denumirea societăţii comerciale se va stabili din cele trei denumiri propuse 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi după 
obţinerea disponibilului de denumire de la Oficiul Registrului Comerţului 
Dolj.  

Art.5. Sediul social al societăţii comerciale va fi în municipiul Craiova, strada 
Doljului, bl.G6 (punctul termic nr.13 Brazda lui Novac). 

Art.6. Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale se asigură din 
bugetul local al municipiului Craiova.  

Art.7. Cheltuielile necesare pentru funcţionarea societăţii comerciale se vor asigura 
din bugetul propriu al acesteia.  

Art.8. Se împuternicește  dna. Ana-Maria Chirilă,  consilier juridic-Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, identificată cu actul de 
identitate seria XX nr.XXXXX, având CNP XXXXXXXXXX, eliberat de 
SPCLEP Craiova la data de XXXXXXX, să efectueze toate demersurile și să 
semneze orice cerere sau acte necesare pentru obţinerea disponibilului de 



denumire al noii societăţi comerciale ce se va înfiinţa ca societate de interes 
public sau alte documente necesare de la Oficiul Registrului Comerţului Dolj 
sau de la alte instituţii publice. 

Art.9. După obţinerea disponibilului firmei, acesta va fi adus la cunoştinţa Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în vederea adoptării hotărârii de consiliu 
pentru înfiinţarea efectivă a societăţii comerciale cu răspundere limitată. 

Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și dna.Ana-Maria 
Chirilă vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

  
INIŢIATOR,          AVIZAT, 

PRIMAR,           PT. SECRETAR, 
Mihail GENOIU              Ovidiu MISCHIANU 
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE    
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică      
Nr.50371/22.03.2018                            

 
Se aprobă, 

 Primar, 
 Mihail GENOIU 

  
 

            Avizat, 
        Viceprimar, 
             Adrian COSMAN 
 
 

 
RAPORT 

privind iniţierea procedurii privind înfiinţarea unei societăţi comerciale  
 
 
  
 Una dintre priorităţile autorităţilor publice locale este aceea de a presta 
comunităţii locale în mod eficient şi performant servicii de calitate în scopul creşterii 
confortului cetăţenilor, a nivelului de trai al acestora prin reducerea consturilor 
suportate pentru serviciile prestate şi siguranţa prestării unui serviciu de calitate.  
 
 În ultima perioadă, se constată o tendinţă a proprietarilor din blocurile de 
locuinţe colective si a persoanelor fizice si juridice care detin in proprietate imobile 
de a apela la firme specializate în administrarea imobilelor, justificată de personalul 
calificat pe care acestea îl au angajat, de calitatea serviciilor pe care le oferă, dar şi 
costurile scăzute pe care proprietarii le platesc dat fiind faptul că este mai eficient a 
apela la serviciile unei firme care are personal angajat în domeniile specifice 
administrării imobilelor. 
  Dacă până în prezent administraţia publică din Municipiul Craiova a fost 
concentrată preponderent pe misiunile de reglementator şi de furnizor minimalist de 
servicii publice, pentru viitor administraţia publică trebuie să-şi dezvolte calitatea de 
prestator performant de servicii publice, astfel încât să asigure beneficiarilor săi 
(cetăţeni și agenți economici) un grad crescut de satisfacție în raport cu serviciile 
publice furnizate. 
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 Prin înfiinţarea unei societăţi comerciale se urmăreşte elaborarea şi 
implementarea standardelor de calitate şi de cost pentru serviciile publice şi se  
creează astfel premisele necesare pentru creşterea calităţii serviciilor publice 
prestate/furnizate către cetățeni şi mediul de afaceri. 
 Prin înfiinţarea unei societăţi comerciale care să administreze imobilele, toţi 
cetăţenii, vor beneficia de un nivel ridicat de calitate al serviciilor furnizate. 
 Potrivit art.17 din Legea nr.215/2001 consiliile locale şi consiliile judeţene pot 
hotărî asupra participării cu capital ori cu bunuri, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcţionarea şi dezvoltarea 
unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local 
ori judeţean, în condiţiile legii.  
 În raport de cele mai sus menţionate, în vederea iniţierii unui proiect de 
hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale care va avea ca obiect de 
activitate administrarea de imobile pe baza de comision sau contract, ce va fi supus 
aprobării consiliului local, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova 
nr.1310/19.03.2018 a fost constituită „Comisia de analiză a oportunităţii şi legalităţii 
înfiinţării unei societăţi comerciale având ca obiect administrarea de imobile”. 
 În acest sens, pornind de la obiectivul autorităţii locale de a oferi cetăţenilor 
servicii de calitate într-o manieră profesională care să dea siguranţă şi confort 
cetatenilor din Municipiul Craiova, în şedinţa din data de 21.03.2018, Comisia a 
apreciat ca fiind oportună înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca obiect 
administrare imobile.  
 Forma juridică a societăţii va fi „societate cu răspundere limitată”. 
 Denumirea societăţii se va stabili din cele trei denumiri propuse conform 
anexei la prezentul raport şi după obţinerea disponibilului de denumire de la Oficiul 
Registrului Comerţului Dolj. 
 Sediul social al societăţii va fi în Municipiul Craiova, Strada Doljului bl.G6 
(punctul termic nr.13 Brazda lui Novac). 
 Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea societăţii se vor asigura din bugetul 
local. 
 Cheltuielile necesare pentru funcţionarea societăţii comerciale se asigură din 
bugetul propriu al acesteia.   
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 , Legii 
nr. 26/1990, art.17, art. 36 alin. 2 , lit. d coroborat cu art. 115 , alin. 1 , lit b  din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ţinând cont de structura organizatorică şi atribuţiile 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Iniţierea procedurii privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca 
obiect principal de activitate, administrarea imobilelor pe baza de 
comision sau contract – COD CAEN 6832 ; 

2. Societatea comercială prevăzută la punctul 1 din prezentul raport, va 
dobandi personalitate juridică după înregistrarea la Oficiul Registrului 
Comerţului Dolj şi va funcţiona sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova; 



3. Forma juridică a societăţii comerciale va fi „societate cu răspundere 
limitată”; 

4. Denumirea societăţii comerciale se va stabili din cele trei denumiri 
propuse conform Anexei la prezentul raport şi după obţinerea 
disponibilului de denumire de la Oficiul Registrului Comerţului Dolj; 

5. Sediul social al societăţii comerciale va fi în Municipiul Craiova, Strada 
Doljului bl.G6 (punctul termic nr.13 Brazda lui Novac); 

6. Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale se vor 
asigura din bugetul local al Municipiului Craiova; 

7. Cheltuielile necesare pentru funcţionarea societăţii comerciale, se 
asigură din bugetul propriu al acesteia;  

8. Împuternicirea  Dnei Ana-Maria Chirilă,  consilier juridic în cadrul 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, 
ce se identifică cu act identitate seria XX nr.215466 având CNP 
XXXXXXXX, eliberat de SPCLEP Craiova la data de XXXXX, să 
efectueze toate demersurile si să semneze orice cerere sau acte necesare 
pentru obţinerea disponibilului de denumire al noii societăţi comerciale 
ce se va înfiinţa sau alte documente necesare de la Oficiul Registrului 
Comerţului Dolj sau de la alte instituţii publice; 

9. După obţinerea disponibilului firmei, acesta va fi adus la cunoştinţa 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea adoptării hotărârii 
de consiliu pentru înfiinţarea efectivă a societăţii comerciale cu 
raspundere limitata.

 
 
 
 

    Director Executiv D.S.P.            Director Executiv Adj D.S.P.                  
         Delia CIUCĂ                                    Alin Glăvan                  

 
 
 

              
Vizat de legalitate, 

Cons. Jur. Bedelici Nicoleta 
                                    



   
            Anexa  
 
 

Propuneri denumire societate comercială co obiect principal de activitate 
„administrare imobile” 

 
 
 
 
 
 

NR.CRT
. 

PROPUNERE DENUMIRE SOCIETATE COMERCIALĂ 

1. S.C. ADMINISTRARE IMOBILE CRAIOVA S.R.L. 
2. S.C. IMO CRAIOVA S.R.L. 
3. S.C. PRESTĂRI SERVICII CRAIOVA S.R.L. 
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