
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
  PROIECT 
               HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea remuneraţiei lunare a  administratorului S.C. Salubritate  
Craiova  S.R.L. 

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

27.06.2019; 
   Având în vedere expunerea de motive nr.102726/2019, rapoartele nr.106026/2019 

al Serviciului Resurse Umane şi nr.107233/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea remuneraţiei 
lunare a  administratorului S.C. Salubritate  Craiova  S.R.L.; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

    Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2017 referitoare 
la aprobarea contractului de administrare al dlui. Butari Mihai Vlad, administrator al 
S.C. Salubritate  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 remuneraţia lunară a domnului Butari Mihai- Vlad, administrator al 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în cuantum de 16640 lei. 
Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, doamna Rezeanu Marinela, 

să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor  S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,  
cuantumul remuneraţiei stabilite la art.1 şi să semneze actul  adiţional la 
contractul de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  şi 
domnul Butari Mihai-Vlad, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., dl. Butari Mihai Vlad şi dna.Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   

 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR,  SECRETAR, 



   

Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMAR 
NR. 102726/05.06.2019 

 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea remunerației lunare a domnului Butari Mihai Vlad Vlad, 

administrator SC Salubritate Craiova SRL 

 
 

Urmare desfasurarii unui audit extern al Curtii de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi 

Dolj la  SC Salubritate Craiova SRL  s-a stabilit in sarcina administratorului statutar obligatia, ca in 
termenul stipulat in actul de control sa faca diligentele necesare modificarii contractului de 

administrare in sensul aprobarii de catre AGA a cuantumului remuneratiei administratorului 
statutar. 

 Sub aspectul procedurii administrative modificarea contractului de administrare se poate 

efectua prin act aditional, prin mandatarea expresa a reprezentantului Municipiului Craiova in AGA 
in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

46/2017, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/2017, Legea 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
          Având în vedere cele prezentate, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de 

hotărâre pentru: 
        - aprobarea remuneratiei lunare a administratorului statutar al SC Salubritate Craiova SRL , 

domnul Butari Mihai Vlad in cuantum de 16640 lei ; 

         - mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Rezeanu Marinela, pentru a vota 
in AGA cuantumul remuneratiei stabilite la punctul anterior si semnarea actului  aditional la 

contractul de administrare incheiat intre SC Salubritate Craiova SRL  si domnul Butari Mihai Vlad.  
 

 

            
 

      PRIMAR,                            VICEPRIMAR, 
      MIHAIL GENOIU                         COSMAN ADRIAN 
 
 
 
 
 

                    PT. SEF SERVICIU, 
                            LIA-MARTHA TONCEA 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 106026/11.06.2019 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                             PRIMAR, 
                                                                                                                         Mihail Genoiu 
 
 

 
RAPORT 

privind aprobarea remuneratiei lunare a domnului Butari Mihai-Vlad, administrator  al SC 
Salubritate Craiova SRL 

 
           S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a funcţionat ca societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, conform H.C.L. Nr. 22/2011.       
          Odată cu înfiinţarea operatorului regional SC Salubritate Craiova SRL de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “Salubris Dolj”(asociaţie înfiinţată prin hcl nr. 242/29.11.2012), prin hotărârea nr. 57/28.02.2013, s-au 
cesionat către comunele Vârvoru de Jos şi Işalniţa câte 5 (cinci) părţi sociale din capitalul social al societaţii, din totalul 
de 20 părţi sociale, asociatul cu 10 părţi sociale rămânând Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 
          Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/05.01.2017 s-a aprobat desemnarea dlui. Butari 
Mihai-Vlad, în calitate de administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. precum și contractul de administrare al 
acestuia, in calitate de administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  
          În conformitate cu prevederile Cap.II, art.3 alin.4 și 5  din Contractul de Administrare nr. 15669/06.02.2017, 
aprobat prin HCL 4/2017 ” În calitate de administrator, are dreptul sa primească o remuneraţie lunară ce nu poate depăşi 
nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar, care se va plăti din bugetul  SC 
„SALUBRITATE CRAIOVA” SRL cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 129A, identificată în registrul comerţului cu 
nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare 27969145. Dreptul prevăzut la alin.4 reprezintă unica 
formă de remunerare a administratorului. 
           În urma  modificărilor legislative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, serviciul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova a comunicat nivelul indemnizatiei 
viceprimarului in vederea corelarii componentei salariale. 
          Urmare desfasurarii unui audit extern al Curtii de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Dolj s-a stabilit in 
sarcina administratorului obligatia, ca in termenul stipulat in actul de control sa faca diligentele necesare modificarii 
contractului de administrare in sensul aprobarii de catre AGA a cuantumului remuneratiei administratorului. 
          Sub aspectul procedurii administrative, modificarea contractului de administrare se poate efectua prin act 
aditional, prin mandatarea expresa a reprezentantului Municipiului Craiova in AGA astfel incat in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 55/2016, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/2017, 
Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
propunem elaborarea proiectului de hotărâre privind: 
         - aprobarea remuneratiei lunare a administratorului al SC Salubritate Craiova SRL , domnul Butari Mihai- Vlad in 
cuantum de 16640 lei ; 
         - mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Rezeanu Marinela, pentru a vota in AGA cuantumul 
remuneratiei stabilite la punctul anterior si semnarea actului  aditional la contractul de administrare incheiat intre SC 
Salubritate Craiova SRL  si domnul Butari Mihai-Vlad, prevazut in anexa la prezentul raport. 
 
 

Pt ŞEF SERVICIU, 
Lia Martha Toncea 

ÎNTOCMIT, 
Luminiţa-Mariana Tuţu 

 



 

Anexa la raportul  nr. ..................... 
 

 
Act Aditional nr. 1 la  

Contractul de Administrare nr. 15669/06.02.2017 
aprobat prin HCL 4/2017 

 
   În conformitate cu prevederile Contractului de Administrare nr. 
15669/06.02.2017, aprobat prin HCL 4/2017, Legii nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în realizarea si 
dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Actul 
Constitutiv al SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, în temeiul Hotărârilor Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 22/2011 prin  care s-a aprobat reorganizarea 
Serviciului Public Salubritate Craiova în SC Salubritate Craiova SRL, nr. 55/2016 si nr. 
4/2017, Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, HCL nr..............................  
 
 SC „SALUBRITATE CRAIOVA” SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr. 129A, jud. Dolj, identificată în registrul comerţului cu numărul de ordine 
J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare nr. 27969145, denumită în continuare 
Societate, pe de o parte 
  

şi 
 

 Domnul Butari Mihai-Vlad, cetăţean român, domiciliat în ________, jud. 
______, ________, _______, identificat prin C.I. seria _____, nr. ______, eliberată de 
_______, CNP _________, în calitate de administrator al  SC SALUBRITATE Craiova 
SRL, identificată în registrul comerţului cu numărul de ordine J16/136/01.02.2011 şi 
Codul Unic de Înregistrare nr. 27969145, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, 
nr. 129, jud. Dolj, pe de altă parte. 
 
          Au hotarat de comun acord urmatoarele: 
          Se aproba remuneraţia lunara a administratorului  in cuantum de 16640 lei ca 
nivel maxim de salarizare pentru viceprimarul Municipiului Craiova, care se va plăti din 
bugetul  SC „SALUBRITATE CRAIOVA” SRL cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 
129A, identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul 
Unic de Înregistrare 27969145. 
 Restul Clauzelor la contractul de administrare nr. 15669/06.02.2017, aprobat prin 
HCL 4/2017 raman neschimbate. 
 Prezentul act aditional se incheie intr-un numar de 4 ( patru)  exemplare originale. 

 
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL 

identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de 
Înregistrare nr. 27969145, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129A, jud. 

Dolj, 



 

reprezentată de doamna Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 55/2016, prin 

______________________________, reprezentantul comunei Işalniţa, conform act 
___________________ şi prin __________________________, reprezentantul 

comunei Vârvoru de Jos, conform act ___________________. 
REPREZENTANT 

MUNICIPIUL 
CRAIOVA, 
REZEANU 

MARINELA 

REPREZENTANT 
COMUNA IŞALNIŢA, 

_________________________ 

REPREZENTANT 
COMUNA VÂRVORU 

DE JOS, 
_______________________ 

 
 
 
                          Administrator al SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL 
identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de 

Înregistrare nr. 27969145, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129A, jud. 
Dolj, 

domnul Butari Vlad-Mihai 
 
 
 
 

 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.107233/13.06.2019  
 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
       
            Având în vedere: 
          

    Expunerea de motive nr. 102726/2019; 
     Raportul nr.106026/2019, întocmit de Serviciul Resurse Umane privind aprobarea remuneratiei lunare a 
administratorului statutar al SC Salubritate Craiova SRL , domnul Butari Mihai- Vlad in cuantum de 16640 
lei ; 
     În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 55/2016, 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/2017, Legea 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
     Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 

                    AVIZĂM FAVORABIL 
 

          propunerea Serviciului Resurse Umane  privind: 
 
         - aprobarea remuneratiei lunare a administratorului al SC Salubritate Craiova SRL , domnul 
Butari Mihai- Vlad in cuantum de 16640 lei ; 
         - mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Rezeanu Marinela, pentru a vota 
in AGA cuantumul remuneratiei stabilite la punctul anterior si semnarea actului  aditional la 
contractul de administrare incheiat intre SC Salubritate Craiova SRL  si domnul Butari Mihai-Vlad. 

 
 
 
 
 
                  Director Executiv,                     Întocmit, 

     Ovidiu Mischianu                         cons. jur. Floricica Boangiu 
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