
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

           PROIECT
        

         HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea accesării, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a 

unui credit pentru investiţii 
 

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

23.02.2023; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.45736/2023, raportul nr.49457/2023 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.55055/2023 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea accesării, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a 
unui credit pentru investiţii; 
          În conformitate cu prevederile art.21 lit.f din Actul Constitutiv al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., actualizat şi art.92 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.b, art.139 alin.3 lit.b, 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 şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă accesarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui credit 

pentru investiţii, necesar achitării lucrărilor şi serviciilor pentru investiţia      
„Construire hală metalică - Piaţa Brazda lui Novac (PT+DE+execuţie)”, în 
valoare de 1.061.000 lei, ce se va rambursa pe o perioadă de maxim 36 luni şi 
garantarea acestuia cu următoarea garanţie: ipotecă mobiliară asupra conturilor 
bancare deschise la creditor. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Nelu Pîrvu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
contractarea creditului pentru investiţii prevăzut la art.1. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Nelu Pîrvu şi 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,    AVIZAT, 
PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
         



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                       
SERVICIUL BUGET                                                                                                
NR. 45736/06.02.2023 
 
                                                                                  
                                                                                                 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea accesării de către  

S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a unui credit  
în sumă  de 1.061.000  lei 

pentru investiţii 
 

Având în vedere: 
- adresa nr. 3134/02.02.2023, prin care S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.,  solicită 

aprobarea accesării a unui credit pentru investiţii; 

-prevederile art. 21, lit. f) din Actul Constitutiv actualizat al  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 

S.R.L. din 06.02.2023. 
 

În conformitate cu prevederile art. 21, lit. f) din Actul Constitutiv actualizat al  S.C. 

Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. din 06.02.2023; având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, 

alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe 

ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 23.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea accesării de către S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L. a unui credit în sumă de 1.061.000 lei pentru investiţii. 

 
           Primar, 
Lia-Olguţa Vasilescu 

  
 
 
                                                                   Întocmit, 

      Pt. Director executiv, 
     Daniela Militaru 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                                       
SERVICIUL BUGET          
NR. 49457/08.02.2023      
 
   

                                                                                                                                      
 

R A P O R T 
privind aprobarea accesării de către S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.  

a unui credit în sumă de 1.061.000 lei pentru investiţii 
 
 
 

           Având în vedere referatul de aprobare nr. 45736/06.02.2023, 

HCL 24/04.02.2011 prin care Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la 

art.1, reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în 

societate comercială cu răspundere limitată, cu doi asociaţi, respectiv S.C. Salubritate 

Craiova SRL şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub 

denumirea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL având ca obiect principal de activitate - 

închirierea şi subînchirierea bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului 

Craiova situate în pieţele şi târgurile municipiului. 

Potrivit art. 92 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , Consiliile locale 

şi consiliile judetene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi 

în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la infiinţarea, funcţionarea şi 

dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de 

interes local sau judeţean, iar conform art. 129 alin.(2), lit.a si alin.(3), lit.c din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ 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.   

Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 

Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a 

Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 



 

În vederea creşterii calităţii serviciilor destinate consumatorilor, S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L.  prin nota de fundamentare nr. 3133/02.02.2023, precizează că 

îşi propune modernizarea şi eficientizarea Pieţei Brazda lui Novac. În acest sens, prin 

HCL 531/16.12.2021, s-a aprobat studiul de fezabilitate “Construire hală metalică-Piaţa 

Brazda lui Novac”. S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. specifică că pentru realizarea 

acestei investiţii este necesară accesarea unui credit pentru investiţii în cuantum de 

1.061,00 mii lei. Conform art. 21 lit. f) din Statutul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 

asociaţii hotărăsc asupra contractării de împrumuturi bancare, acordarea de garanţii şi 

realizarea investiţiilor.    

 De asemenea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. precizează că acest credit 

pentru investiţii se va utiliza în exclusivitate pentru achitarea lucrărilor şi serviciilor 

aferente investiţiei Construire hală metalică- Piaţa Brazda lui Novac (PT+DE+execuţie), 

investiţie ce a fost aprobată prin HCL nr. 531/16.12.2021, având o valoare totală  

aprobată de 2.090.721,41 lei inclusiv TVA. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 21, lit. f) din Actul 

Constitutiv actualizat al  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. din 06.02.2023, art.129, 

art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1) Accesarea de către  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.   a unui de credit 

pentru investiţii necesar achitării lucrărilor şi serviciilor pentru investiţia      

"Construire hală metalică- Piaţa Brazda lui Novac (PT+DE+execuţie)", în 

valoare de 1.061.000 lei ce se va rambursa pe o perioadă de maxim 36 luni şi 

garantarea acestuia cu următoarea garanţie: ipotecă mobiliară asupra 

conturilor bancare deschise la creditor; 

2) Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului 

Nelu Pîrvu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L. contractarea unui credit pentru investiţii de către S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L. necesar achitării lucrărilor şi serviciilor pentru investiţia 

"Construire hală metalică- Piaţa Brazda lui Novac (PT+DE+execuţie)", în 



valoare de 1.061.000 lei ce se va rambursa pe o perioadă de maxim 36 luni şi 

garantarea acestuia cu urmatoarea garanţie: ipotecă mobiliară asupra 

conturilor bancare deschise la creditor.   

 

Pt. Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
       Data: 
       Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 

 
Întocmit, 

Inspector Venus Bobin 
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.  55055/13.02.2023 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 45736/06.02.2023,                

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 49457/08.02.2023 privind aprobarea 

accesarii de catre SC Piete si Targuri Craiova SRL, a unui credit in suma de 1.061.000 lei pentru investitii, 

-În conformitate cu prevederile art.92 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 21 lit. f din Statutul SC Piete si Targuri Craiova SRL, HCL 24/2011, HCL 
56/2016, HCL 531/2021 si nota de fundamentare nr. 3133/2023,   

-Potrivit art.129 alin 2 lit a si alin 3 lit. c, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

 

AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara,Serviciul Buget  nr. 49457/08.02.2023 privind aprobarea 
accesarii de catre SC Piete si Targuri Craiova SRL, a unui credit in suma de 1.061.000 lei pentru investitii. 

 

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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