
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

         PROIECT    
                  

      HOTĂRÂREA NR. 
privind majorarea capitalului social al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 

   Având în vedere rapoartele nr.93975/2018 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară şi nr.94536/2018 prin care se propune majorarea capitalului social al 
S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;  

    În conformitate cu prevederile art.210 şi art.221 din Legea 31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.a, coroborat cu  alin.3 lit. c, art.45 alin.2 lit.a, 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 majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., de 
la suma de 200 lei, la suma de 245.120 lei, prin aducerea unui aport în numerar 
de către asociatul Municipiul Craiova, de 232.860 lei și de asociatul S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. de 12.260 lei. 

Art.2. Se aprobă majorarea numărului de părți sociale de la 20 părți sociale, la 24.512 
părți sociale. 

Art.3. Capitatul social al societății în valoare de 245.120 lei, aport în numerar, 
reprezentând 24.512 părți sociale, fiecare având valoare de 10 lei, se împarte 
astfel: 
a. către Consiliul Local al Municipiului Craiova, suma de 232.860 lei, 

reprezentând 23.286 părţi sociale (participație 95% din capitalul social); 
b. către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., suma de 12.260 lei, reprezentând 1.226 

părţi sociale (participație 5% din capitalul social). 
Art.4. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl. Nelu Pîrvu, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., majorarea 
capitalului social și a numărului de părți sociale, potrivt art.1 și art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte dl.Alin Mădălin Mărăcine, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., în calitate de reprezentant legal, să semneze actul constitutiv 
actualizat al societății și să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul 



Dolj, pentru a fi menționate în registrul comerțului și publicate în Monitorul 
Oficial al României. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova  S.R.L., S.C. Salubritate Craiova S.R.L., dl. Nelu Pîrvu şi dl.Alin 
Mădălin Mărăcine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

 
INIȚIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                        Se aprobă, 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                     PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                           Mihail Genoiu  
NR.  93975/12.06.2018                                      
 
 

                                                                                                                        Avizat, 
   ADMINISTRATOR PUBLIC, 

                                                                                                              Marian-Sorin Manda 
 
 
 

R A P O R T 
privind aprobarea majorării capitalului social 

al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL 
şi modificarea actului constitutiv al societăţii în ceea ce priveşte capitalul social  

 
 

Potrivit art. 17 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî 

asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor 

locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, iar 

conform art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.a, şi alin.(3), lit.c din Legea administraţiei publice 

locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului local îi revin şi 

atribuţii privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de interes local, 

exercitând, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile 

şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 

autonome.  

 În conformitate cu art. 1 din HCL 24/04.02.2011, Serviciului Public Administraţia 

Pieţelor şi Târgurilor Craiova a fost reorganizat în societate comercială cu răspundere 

limitată, având doi asociaţi, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi SC „Salubritate Craiova” SRL şi având  denumirea SC ”Pieţe şi 

Târguri Craiova” SRL. Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă închirierea 

şi subînchirierea bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Craiova situate 

în pieţele şi târgurile municipiului. 
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 În baza actului constituiv al societăţii, capitalul social al SC PIETE ŞI TÂRGURI 

CRAIOVA SRL subscis iniţial este în sumă de 200 lei, divizat în părţi egale de 10 lei 

fiecare. Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al 

societăţii, subscris şi vărsat este de 190 lei, divizat în 19 părţi sociale egale de 10 lei 

fiecare, respectiv 95% din capitalul societăţii. Aportul SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL la 

constituirea  capitalului social al SC PIETE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL este de 10 lei, divizat 

într-o parte sociala de 10 lei, respectiv 5% din capitalul societăţii. 

 În conformitate cu art. 1 şi 2 al HCL 196/31.05.2018 au fost aprobate situaţiile 

financiare anuale ale SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, pe anul 2017, precum şi 

repartizarea profitului net din anul 2017, în sumă de 489.840 lei.  

             Suma de 244.920 lei reprezentând dividendele datorate în cotă de 50% din 

profit, corespunzator participaţiilor la capitalul social, a fost repartizată astfel: 

           a) 232.674 lei reprezentând dividende către Consiliul Local al  Municipiului Craiova 

(participaţie 95 % din capitalul social);  

          b) 12.246 lei reprezentând dividend către SC Salubritate Craiova SRL (participaţie 5 

% din capitalul social). 

 De asemenea, a fost aprobată utilizarea sumei de 244.920 lei reprezentând 

dividende datorate asociaţilor ca sursă de finanţare prin majorarea capitalului social, a  

planului de investiţii aprobat prin Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 

45/15.02.2018. 

 Potrivit art. 210, coroborat cu art. 221 din Legea 31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, societăţile cu răspundere limitată îşi pot majora capitalul social 

în modalităţile şi din sursele prevăzute pentru societăţile pe acţiuni şi anume prin 

emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în 

schimbul unor noi aporturi în numerar sau/şi în natură.  

Prin adresa nr. 7878/05.06.2018, S.C.  PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. solicită 

aprobarea majorării capitalului social cu suma de 244.920 lei şi modificarea actului 

constitutiv al societăţii în ceea ce priveşte capitalul social.  
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 Astfel, capitalul social al S.C.  PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. va fi în sumă 

245.120 lei, aport în numerar, reprezentând 24.512 părţi sociale, în valoare de 10 lei 

fiecare, împărţite astfel : 

a) Asociatul majoritar Municipiul Craiova cu 23.286 părţi sociale , cu o valoare de 

232.860 lei, având o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 95 %; 

b) Asociatul SC Salubritate SRL cu 1.226 părţi sociale, cu o valoare de 12.260 lei, 

având o cotă  de participare la beneficii şi pierderi de 5%. 

  
 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consilului Local 

al Municipiului Craiova următoarele: 

1.      Majorarea capitalului social al societăţii S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA 

S.R.L. de la suma de 200 lei la suma de 245.120 lei, prin aducerea unui 

aport în numerar de către asociatul MUNICIPIUL CRAIOVA de 232.860 lei 

şi de asociatul S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. de 12.260 lei ; 

2.      Majorarea numărului de părţi sociale de la 20 părţi sociale la 24.512 

părţi sociale; 

3.     În urma modificărilor intervenite, capitalul social al societății în valoare 

de 245.120 lei, aport în numerar, reprezentând 24.512 părți sociale, 

fiecare având o valoare de 10 lei, se împarte astfel: 

a) către Consiliul Local al Municipiului Craiova, suma de 232.860 lei, 

reprezentând 23.286 părţi sociale (participație 95 % din capitalul 

social); 

b) către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., suma de 12.260 lei, reprezentând 

1.226 părţi sociale (participație   5 % din capitalul social); 

4.      Mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în persoana 

domnului Nelu Pîrvu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor SC 

Pieţe şi Târguri Craiova SRL majorarea capitalului social, conform 

punctului 1 şi majorarea numărului de părţi sociale, conform punctului 2; 



4 

 

5.       Împuternicirea domnului Alin Mădălin Mărăcine, administrator al 

societăţii, în calitate de reprezentant legal, să semneze actul constitutiv 

actualizat al societăţii; 

6.       Împuternicirea domnului Alin Mădălin Mărăcine, administrator al 

societăţii, în calitate de reprezentant legal, să îndeplinească procedurile 

prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrul 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru a fi menționate în 

registrul comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României. 

 
           Director executiv,                        Şef Serviciu,                             Întocmit, 
                Lucia Ştefan                        Daniela Militaru                   insp. Venus Bobin 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB/2 ex 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.94536/13.06.2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere: 

 - Raportul Directiei Economico-Financiara, serviciul Buget nr. 
93975/12.06.2018, privind aprobarea majorării capitalului socialal al SC PIEŢE 
ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi modificarea actului constitutiv al societăţii în 
ceea ce priveşte capitalul social ,                  

   -  art. 17, art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.a, si alin.(3) lit.c din Legea nr. 215/2001 – a 
Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, art.1 din HCL 24/04.02.2011, art. 1 si 2 al HCL 196/31.05.2018, art. 
210, coroborat cu art. 221 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata . 

   -  Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, serviciul Buget nr. 
93975/12.06.2018, privind aprobarea majorării capitalului socialal al SC PIEŢE ŞI 
TÂRGURI CRAIOVA SRL şi modificarea actului constitutiv al societăţii în ceea ce 
priveşte capitalul social . 

 

 

Director Executiv     Intocmit           
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