
   

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                                                              PROIECT 

                                                                     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea 

Generală a Asociaţilor Termo Urban Craiova S.R.L., ordinea de zi 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
02.02.2023.  
 Având în vedere referatul de aprobare nr.37041/2023, raportul  nr.37050/2023 al 
Direcţiei Servicii Publice şi raportul de avizare nr.37057/2023 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Termo Urban Craiova S.R.L., ordinea de zi;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, 
republicată‚ cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr.325/2006 privind 
serviciul de alimentare cu energie termică cu modificările și completările ulterioare;  

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016 
referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală 
a Asociaţilor a Termo Urban Craiova S.R.L. şi Actului Constitutiv al Termo Urban 
Craiova S.R.L.; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1. Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., cu 

suma de 6.642.770 lei. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., reducerea 
capitalului social al societăţii, cu suma de 6.642.770 lei. 

Art.3. Se împuternicește dna.Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L., să efectueze modificările ce se impun la Oficiul Registrului 
Comerţului. 

Art.4. Se aprobă cuantumul subvenției pentru populație, în sumă de 133,21 lei/Gcal.  
Art.5. Se aprobă tariful local de facturare pentru populație, în cuantum de 470,14 

lei/Gcal, (exclusiv TVA). 
Art.6. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.666/2022. 
Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Bedelici Nicoleta 
Livia şi S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,  AVIZAT, 

PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Compartimentul Energetic 
Nr.              /    .2023 
     Referat de aprobare   
proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
 Craiova să voteze ordinea de zi a Adunării Generală a Asociaţiilor Termo Urban S.R.L. 
 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr. 16/31.01.2023 , 
Termo Urban Craiova S.R.L. solicită mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiilor Termo Urban Craiova S.R.L. reducerea capitalului social al 
societăţii cu suma de 6.642.770 lei.  
 Conform Actului adițional nr. 8 la contractul de vânzare - cumpărare nr. 889/CEO/ 
08.04.2021, părțile au convenit modificarea prevederilor art.2.2 din Anexa nr.10 parte integrantă a 
prezentului contract, după cum urmează: 

începând cu data prezentului act adițional și până la 30.09.2023, perțile convin constituirea unei 
garanții de bună execuție in cuantum de 5.000.000 lei. 

                Prin HCL nr.6/2016, modificată prin HCL nr. 57/2016, d-na Bedelici Nicoleta Livia a 
fost desemnată reprezentant al asociatului municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţiilor a TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 
 Conform prevederilor art.11 alin(1) din Actul Constitutiv al Societăţii Termo Urban 
Craiova S.R.L., capitalul social va putea fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale a 
Asociaţiilor, prin aport în natură sau în numerar cu respectarea prevederilor legale. 
 De asemenea această reducere a capitalului social al Termo Urban Craiova S.R.L. are ca 
afect suplimentarea bugetului pentru subvenționarea tarifului la gigacalorie livrată populației cu 
suma de 6.642.770 lei, ajungandu-se astfel la un buget de 26.642.770 lei. 
 Avînd în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile prevederilor art.11 
alin(1) din Actul Constitutiv al Societăţii Termo Urban Craiova S.R.L., şi prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,fiind îndeplinite 
condiţiile de legalitate şi oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 
 - reducerea capitalului social al societăţii cu suma de 6.642.770 lei; 
 -mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiilor Termo Urban Craiova S.R.L. reducerea capitalului social al societăţii cu suma de 
6.642.770 lei; 
 -împuternicirea d-nei Nicolaiță Lorena, administrator al S.C.Termo Urban Craiova SRL 
să efectueze modificările care se impun la Oficiul Registrului Comerțului; 
 -aprobarea subvenției pentru populație in cuantul de 133,21 lei/Gcal.  
- aprobarea tarifului local de facturare pentru populație, în cuatum de 470,14 lei/Gcal, (exclusiv 
TVA). 

  
 
      PRIMAR, 
                         Lia-Olguţa VASILESCU 
 

 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura: 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Servicii Publice  
Nr. 37050/31.01.2023  
 
 
                                                               
 
                                                    

Raport  
 proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Municipiului Craiova să voteze 

ordinea de zi a Adunării Generală a Asociaţilor Termo Urban S.R.L. 
 
 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 200/2014, s-a aprobat 
asocierea Municipiului Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna 
Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vîrvorul de Jos, prin Consiliul 
Local al Comunei Vîrvorul de Jos, pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare 
,,TERMIS DOLJ” având ca scop înfiinţarea, monitorizarea şi gestionarea  unor proiecte 
destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente 
activităţilor serviciului de termoficare. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 342/2015 s-a aprobat 
mandatarea Primarului Municipiului Craiova, d-na Lia - Olguţa Vasilescu să voteze, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Termis DOLJ”, înfiinţarea 
operatorului regional cu obiect de activitate serviciul de producţie, transport, distribuţie şi 
furnizare energie termică în sistem centralizat. 
 Prin Hotărârea nr. 4/27.10.2015, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Termis DOLJ” a decis înfiinţarea societăţii Termo Urban Craiova S.R.L. cu 
un capital social de 200 lei. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor Termo Urban 
Craiova S.R.L. nr. 1/11.02.2016 şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 6 /2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,TERMIS 
DOLJ” s-a retras din societate şi a cesionat cele 20 de părţi sociale după cum urmează: 
municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 18 părţi sociale, , comunei 
Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa 1 parte socială, şi comunei Vîrvorul de Jos, 
prin Consiliul Local al Comunei Vîrvorul de Jos o parte socială. 
 Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 57/2016, 
d-na Bedelici Nicoleta Livia a fost desemnată reprezentant al asociatului municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor a Termo 
Urban Craiova S.R.L. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/2021 s-a aprobat 
mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj să atribuie în numele şi pe 
seama unităţilor administrative membre, contractul de delegare a serviciului de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat, prin gestiune directă, către operatorul regional SC Termo 
Urban Craiova S.R.L. 
 În temeiul prevederilor art. 11 alin.(1), art. 14,15 și 16 lit.i, din Actul Constitutiv al 



societăţii şi în conformitate cu art.191 şi art.195 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, 
republicată‚ cu modificările şi completările ulterioare, Termo Urban Craiova S.R.L. a înaintat 
Consiliului Local al Municipiului Craiova adresa nr. 263/2021 prin care solicită mandatarea 
persoanei împuternicite să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor ordinea de zi, din data 
de 01.11.2021, respeciv aprobarea majorării capitalului social al municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu suma de 10.000.010 lei, urmare a negocierii 
purtate cu reprezentanții Complexului Energetic Oltenia. 
 Urmare a celor de mai sus prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
453/2021 s-a aprobat mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaților S.C. Termo Urban Craiova S.R.L, majorarea capitalului 
social al societății cu suma de 10.000.010 lei. 
 Potrivit art. 207 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată‚ cu 
modificările şi completările ulterioare, capitalul social se poate reduce prin micșorarea 
numărului de acțiuni sau părți sociale sau prin reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a 
părţilor sociale. 
 Reducerea capitalului social se datorează actului adițional nr. 8 la contractul de 
vânzare - cumpărare nr. 889/CEO/ 08.04.2021, unde părțile au convenit modificarea 
prevederilor art.2.2 din Anexa nr.10, parte integrantă a prezentului contract, după cum 
urmează: 
 Începând cu data prezentului act adițional și până la 30.09.2023, părțile convin 
constituirea unei garanții de bună execuție în cuantum de 5.000.000 lei, contract încheiat între 
S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. 
 De asemenea această reducere a capitalului social al Termo Urban Craiova SRL are 
ca afect suplimentarea bugetului pentru subvenționarea tarifului la gigacalorie livrată 
populației cu suma de 6.642.770 lei, ajungandu-se astfel la un buget de 26.642.770 lei, 
raportat la un consum anul de circa 200.000 Gcal. 
 Potrivit prevederilor art.40, alin. (10) din legea nr. 325/2006, privind serviciul de 
alimentare cu energie termică cu modificările și completările ulterioare Preţurile locale pentru 
populaţie la care se facturează energia termică se aprobă de autorităţile administraţiei publice 
locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit legislaţiei în vigoare. La 
nivelul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, preţul local pentru populaţie este unic, 
indiferent de tehnologiile sistemului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice 
sau de tipul combustibililor utilizaţi. În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale 
aprobă preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de 
producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei, acestea 
asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei 
termice facturate populaţiei.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 700/2022 s-a aprobat 
prelungirea duratei contractului de administrare al dnei. Nicolăiţă Lorena, în funcţia de 
administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., pe o perioadă de un an, începând cu data de 
01.01.2023. 
 Conform prevederilor art.11, alin.(1) din Actul Constitutiv al Societăţii Termo Urban 
Craiova S.R.L., capitalul social va putea fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării 
Generale a Asociaţilor, care are printre atribuţii, conform art.16, lit.i, majorarea şi reducerea 
capitalului social. Conform prevederilor art.46 din acelaşi act, Actul Constitutiv poate fi 
modificat de către Adunarea Generală Asociaţiilor în situaţii precum modificarea capitalului 



social. 
 Având în vedere, prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată‚ 
cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Legea nr.325/2006, privind serviciul de alimentare cu 
energie termică cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societăţii 
Termo Urban Craiova S.R.L. şi Hotărârilor Consiliului Local anterior menţionate, fiind 
îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 
 - reducerea capitalului social al societăţii cu suma de 6.642.770 lei; 
 -mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală 
a Asociaţiilor Termo Urban Craiova SRL reducerea capitalului social al societăţii cu suma de 
6.642.770 lei; 
 -împuternicirea d-nei Nicolaiță Lorena, administrator al S.C.Termo Urban Craiova 
S.R.L. să efectueze modificările care se impun la Oficiul Registrului Comerțului; 
 - aprobarea cuantumului subvenției pentru populație in sumă de 133,21 lei/Gcal.  
 - aprobarea tarifului local de facturare pentru populație, în cuatum de 470,14 
lei/Gcal, (exclusiv TVA), 
                - modificarea H.C.L. nr.666/2022. 
  

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciuca Alin Glavan 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

  
 

Întocmit, 
insp. Dragos Surdu 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  
 

 
 
 

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 37057/ 31.01.2023 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 37041/31.01.2023 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 37050/31.01.2023 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 

 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; 

 Legea societăţilor nr. 31/1990;    

 HG nr. 22/2003 pentru abrogarea unor dispoziţii legale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor metodologii contabile şi fiscale; 

 Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului; 

 HCL nr. 200/2014, s-a aprobat asocierea dintre Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna 
Vîrvorul de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vîrvorul de Jos, pentru înfiinţarea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitare ,,TERMIS DOLJ”; 

 H.C.L. nr. 342/26.10.2015 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”, 
înfiinţarea operatorului regional cu obiect de activitate serviciul de producţie, transport, 
distribuţie şi furnizare energie termică în sistem centralizat; 

 HCL nr. 114/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalitații de 
atribuire a contractului de delegare pentru serviciul public de alimentare cu energie termică in 
sistem centralizat, în municipiul Craiova; 

 Adresa nr. a SC Termo Urban Craiova SRL ; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 
              propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi a 
Adunării Generale a Asociaților Termo Urban Craiova SRL. 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 31.01.2023         Data 31.01.2023              
Semnatura          Semnatura            
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