MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ______
privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului S.C. Pieţe şi
Târguri Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.09.2018;
Având în vedere expunerea de motive nr.145587/2018, rapoartele nr.145591/2018
al Serviciului Resurse Umane şi nr.146295/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rezultatului final
al evaluării administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/2017 referitoare
la aprobarea contractului de administrare al dlui. Mărăcine Alin Mădălin, administrator al
S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;
În temeiul art.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, 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 rezultatul final al evaluării administratorului S.C Pieţe şi Târguri
Craiova S.R.L., dl. Mărăcine Alin Mădălin, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi dl. Mărăcine Alin
Mădălin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT,
SECRETAR,

Mihail GENOIU

Nicoleta MIULESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ
MUNICIPIUL CRAIOVA
NR. 145587/13.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL
EVALUĂRII ADMINISTRATORULUI S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 36/2017 s-a aprobat desemnarea dlui.
Mărăcine Alin-Mădălin, în calitate de administrator al S.C. „PIEŢE ŞI TARGURI” SRL.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 42/23.02.2017 s-a aprobat contractul
de administrare al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin, in calitate de administrator al S.C. „PIEŢE ŞI
TARGURI” SRL.
Potrivit art. 37 din contractul de administrare, în vederea evaluării administratorului, la nivelul
autoritatii se infiinteaza comisia de evaluare, alcătuită din reprezentanţi ai asociaţilor numiţi prin
hotarâre a autorităţii locale deliberative.
Notarea raportului de acitivitate s-a făcut pe baza obiectivelor, criteriilor şi indicatorilor de
performanţă anexă la contractul de administrare al dlui Mărăcine Alin-Mădălin. Nota finală obţinută de
către administrator a fost 10 (zece), rezultatul evaluării fiind satisfăcător, conform procesului-verbal
privind lucrările Comisiei de evaluare a administratorului SC PIEŢE ŞI TÂRGURI SRL nr.
137374/30.08.2018.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local exercită, în numele
unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la
societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau
regii autonome, în condiţiile legii.
În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea
rezultatului final al evaluării administratorului S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L, dl. Mărăcine AlinMădălin.
PRIMAR,
SERVICIUL RESURSE UMANE,
MIHAIL GENOIU
TONCEA MARTHA-LIA

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 145591/13.09.2018
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

RAPORT
privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului de la S.C. PIEŢE ŞI
TÂRGURI S.R.L.
Având în vedere expunerea de motive nr. 145587/13.09.2018 a Primarului
Municipiului Craiova privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului
de la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L.,
Facem următoarele precizări:
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 24/04.02.2011 a fost
aprobată reorganizarea Serviciului Public Administrarea Pieţelor şi Târgurilor Craiova în
societate comercială cu răspundere limitată, S.C. „PIEŢE ŞI TÂRGURI” SRL, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare si Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
S.C PIEŢE ŞI TARGURI S.R.L. a funcţionat ca societate comercială cu
răspundere limitată, cu doi asociaţi, respectiv S.C. „ SALUBRITATE CRAIOVA” şi
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, conform H.C.L. nr.
24/2011.
Municipiul Craiova deţine 19 părţi sociale din capitalul social al societaţii din
totalul de 20 părţi sociale, respectiv 95% din capitalul societăţii.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 36/2017 s-a aprobat
desemnarea dlui. Mărăcine Alin-Mădălin, în calitate de administrator al S.C. „PIEŢE ŞI
TARGURI” SRL.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 42/23.02.2017 s-a
aprobat contractul de administrare al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin, in calitate de
administrator al S.C. „PIEŢE ŞI TARGURI” SRL.
Potrivit art. 37 din contractul de administrare, în vederea evaluării administratorului,
la nivelul autoritatii se infiinteaza comisia de evaluare, alcătuită din reprezentanţi ai
asociaţilor numiţi prin hotarâre a autorităţii locale deliberative.
În acest sens, prin HCL nr. 305/26.07.2018 s-a aprobat desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al municipiului Craiova in comisia de evaluare a administratorului de
la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L., după cum urmează:
1. Radu Marinescu – consilier local;
2. Marinela Godinel – consilier local;
3. Lucian Dindirică – consilier local;

4. Romulus Nicolicea – consilier local;
5. Dan Diaconu – consilier local.
Respectând obligaţia contractuala, administratorul S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L,
dl. Mărăcine Alin-Mădălin, a depus raportul de activitate cu privire la îndeplinirea
obiectivelor, criteriilor şi indicatorilor de performanţă.
Comisia de evaluare a realizat procedura de evaluare, respectând următoarele etape:
- Analizarea raportului de activitate înaintat de administrator;
- Susţinerea raportului de activitate de către administrator, în cadrul unui interviu.
Notarea raportului de acitivitate s-a făcut pe baza obiectivelor, criteriilor şi
indicatorilor de performanţă anexă la contractul de administrare al dlui Mărăcine AlinMădălin. Nota finală obţinută de către administrator a fost 10 (zece), rezultatul evaluării
fiind satisfăcător, conform procesului-verbal privind lucrările Comisiei de evaluare a
administratorului SC PIEŢE ŞI TÂRGURI SRL nr. 137374/30.08.2018.
În vederea finalizării procedurii de evaluare a administratorului S.C. PIEŢE ŞI
TÂRGURI S.R.L, dl. Mărăcine Alin-Mădălin, în conformitate cu prevederile Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
42/23.02.2017,
PROPUNEM:
aprobarea rezultatului final al evaluării, conform Anexei, parte integrantă la
prezentul raport.
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că
proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului
S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L, dl. Mărăcine Alin-Mădălin, îndeplineşte condiţiile
pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

SERVICIU RESURSE UMANE,
LIA-MARTHA TONCEA

ÎNTOCMIT,
GEORGESCU OLGA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ
MUNICIPIUL CRAIOVA
NR. 145587/13.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL
EVALUĂRII ADMINISTRATORULUI S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 36/2017 s-a aprobat desemnarea dlui.
Mărăcine Alin-Mădălin, în calitate de administrator al S.C. „PIEŢE ŞI TARGURI” SRL.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 42/23.02.2017 s-a aprobat contractul
de administrare al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin, in calitate de administrator al S.C. „PIEŢE ŞI
TARGURI” SRL.
Potrivit art. 37 din contractul de administrare, în vederea evaluării administratorului, la nivelul
autoritatii se infiinteaza comisia de evaluare, alcătuită din reprezentanţi ai asociaţilor numiţi prin
hotarâre a autorităţii locale deliberative.
Notarea raportului de acitivitate s-a făcut pe baza obiectivelor, criteriilor şi indicatorilor de
performanţă anexă la contractul de administrare al dlui Mărăcine Alin-Mădălin. Nota finală obţinută de
către administrator a fost 10 (zece), rezultatul evaluării fiind satisfăcător, conform procesului-verbal
privind lucrările Comisiei de evaluare a administratorului SC PIEŢE ŞI TÂRGURI SRL nr.
137374/30.08.2018.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local exercită, în numele
unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la
societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau
regii autonome, în condiţiile legii.
În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea
rezultatului final al evaluării administratorului S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L, dl. Mărăcine AlinMădălin.
PRIMAR,
SERVICIUL RESURSE UMANE,
MIHAIL GENOIU
TONCEA MARTHA-LIA

Anexă la Hotărârea nr.________/2018

REZULTAT FINAL EVALUARE ADMINISTRATOR
S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L.

Numele şi prenumele
administratorului

Note

obţinute

Nota

Rezultat

finală

Final
Nota/

Etapa I Etapa II

calificativ
Mărăcine AlinMădălin

10

10

10

10 /
SATISFĂCĂTOR

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 146295 / 14.09.2018

RAPORT DE AVIZARE
Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 145587/13.09.2018;
Raportul nr.145591/13.09.2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane privind aprobarea
rezultatului final al evaluării administratorului de la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L;.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr.36/2017;
HCL nr.42/2017;
Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZĂM FAVORABIL
propunerea Serviciului Resurse Umane privind iniţierea unui proiect de hotărâre pentru
aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L, dl.
Mărăcine Alin-Mădălin.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Întocmit,
cons. jur. Floricica Boangiu

