
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
          
     HOTĂRÂREA NR. 24 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 04.02.2011. 
 Având în vedere Raportul nr.19530/2011 al Direcţiei Economico-Financiară şi 
Raportul nr.23873/2011 al Direcţiei Juridice Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, prin care se propune aprobarea reorganizării Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere 
limitată cu doi asociaţi, respectiv S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., 
identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine xxxxx şi Codul Unic de Înregistrare 
nr.xxxxx, cu sediul în municipiul Craiova, str.Brestei nr. 129A, jud. Dolj şi Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. 
A.I.Cuza nr. 7, pentru Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, cu 
sediul în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 51 şi rapoartul comisiei de 
specialitate a Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.21/20011. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, a Hotărârii de Guvern nr.1334/2004 privind modificarea şi completarea 
unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în 
pieţele agroalimentare şi a Hotărârii de Guvern nr.164/2005 pentru abrogarea şi 
modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de 
eliberare a certificatului de producător şi ale Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind 
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, Legii nr. 
273/2006  privind finantele publice locale, Legii nr.573/2003 – Codul Fiscal, Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, prevederile art.3 alin.1 lit.„e”, art.5 pct.3 lit.”d”, art.12 alin.2 
lit.”a”, art.13 alin.2 lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, aprobată prin Legea 
nr.3/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, Legii nr.203/2009 pentru aprobarea 
Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.27/2010, Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr.337/2007, Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice şi Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice; 
 În temeiul art. 17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a şi alin.6 lit.a, pct. 
14, art. 37, art. 45 alin.3 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind  
administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor 

Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociati, respectiv 
S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., identificată în registrul comerţului 



 

cu nr. de ordine xxxxxxxx şi Codul Unic de Înregistrare nr.xxxxxx, cu sediul în 
municipiul Craiova, xxxxxxxxx şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, xxxxxxx, pentru Serviciul Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, 
xxxxxxxxx, potrivit actului constitutiv, prevăzut în anexa, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. (1) Capitalul social al S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. este 
constituit în numerar, în valoare de 200 lei, divizat în părţi sociale egale de 10 
lei fiecare. 

(2) Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al 
societăţii, subscris şi vărsat, este de 190 lei, divizat în 19 părţi sociale a câte 10 lei 
fiecare, respectiv 95% din capitalul societăţii, iar aportul S.C. “SALUBRITATE 
CRAIOVA” S.R.L., identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine 
xxxxxxxxxx şi Codul Unic de Înregistrare nr.xxxxxxx, la constituirea capitalului 
social în numerar al societăţii, subscris şi vărsat, este de 10 lei, divizat în una 
parte socială de 10 lei, respectiv 5% din capitalul societăţii. 

Art.3. Obiectele de activitate (principal şi secundar) sunt cele cuprinse în actul 
constitutiv al societăţii. 

Art.4.(1) Sediul social al S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. este în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 51, jud. Dolj. 
(2) Punctele de lucru ale S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. sunt 
următoarele: 

 1.Craiova, Piaţa Craioviţa Orizont, str. Nicolae Coculescu, nr.24, jud. Dolj 
  2.Craiova, Piaţa Craioviţa Noua Big, str. Aleea Hortensiei, nr.2A, jud. Dolj   
  3.Craiova, Piaţa Brazda lui Novac, str. Brazda lui Novac, nr.66A, jud. Dolj  
 4. Craiova, Piaţa 1 Mai, str. Tabaci, nr.2, jud. Dolj 
 5.Craiova, Piaţa Veche, str. Felix Aderca, nr.3, fost str. Krasnoff, jud. Dolj 
          6. Craiova, Piaţa Valea Rosie-cartier Eroilor, str. 22 decembrie 1989, nr.30, jud. 

Dolj 
 7. Craiova, Piaţa Gării, bdul. Dacia, nr.219, jud. Dolj 
 8. Craiova, Piaţa Chiriac, str. Pieţii, nr.1, jud. Dolj 
 9. Craiova, Piaţa Dezrobirii, str. Dezrobirii, nr.180, jud. Dolj 
 10. Craiova, Piaţa Brestei, str. Brestei, nr.142A, jud. Dolj 
 11. Craiova, Piaţa Ciuperca, bdul. Ştirbei Vodă, nr.17 L, jud. Dolj 
 12. Craiova, Târg 1 Mai, str. Râului, nr.333A, jud. Dolj 
Art.5. Bunurile imobile  clădiri cu destinaţie sediu (social şi puncte de lucru), prevăzute 

la art.4, se atribuie în folosinţă gratuită, de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova către S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., până la data de 
31.07.2011.  

Art.6. (1) Conducerea societăţii S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. va fi 
asigurată de un administrator numit prin actul constitutiv de către Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, în persoana dlui/dnei. Şerban Gabriel - Costel, cetăţean 
român, domiciliat/domiciliata în localitatea  Craiova, xxxxxxxx, sectorul/judetul 
Dolj , având actul de identitate C.I. seria xxxxxx, eliberat de Poliţia Municipiului 
Craiova, CNP xxxxxxx denumit/denumita în continuare administrator,  

 (2) Drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile administratorului vor fi stabilite 



 

prin contractul de administrare ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în termen de maxim 30 zile de la data înregistrarii S.C. 
“PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. în Registrul Comerţului. 

Art.7. Durata mandatului administratorului este de 4 ani. 
Art.8 Se aprobă modalitatea gestiunii delegate cu atribuire directă, către S.C. “PIEŢE 

ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., pentru activităţile menţionate la articolul 3 din 
prezenta hotărâre. 

Art.9. S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. preia bunurile aflate în 
patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, aşa 
cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării. 

Art.10. (1) Se concesionează prin negociere directă, către S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA” S.R.L., bunurile proprietate publică şi privată a municipiului 
Craiova date în administrare Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.82/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., va depune diligenţele 
necesare pentru inventarierea şi evaluarea bunurilor proprietate publică şi 
privată preluate în condiţiile alin. (1), iar contractul de concesiune şi contractul 
de delegare a gestiunii activităţilor menţionate la art. 3,  vor fi supuse aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţa din luna iulie 2011. 

 (3) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la alin.(2), S.C. “PIEŢE ŞI 
TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., va plăti Municipiului Craiova suma de 5% din 
valoarea totală a bunurilor evaluate, care se face venit la bugetul local, precum 
şi penalităţi de întârziere, conform legii. 

Art.11. La data constituirii societăţii, S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., 
preia activul şi pasivul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor 
Craiova. 

Art.12. S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. se substituie Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în drepturile şi obligaţiile acestuia, 
inclusiv în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

Art.13. Personalul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova se 
preia la data reorganizării de către S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” 
S.R.L. în structura organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.117/2010, cu păstrarea drepturilor salariale aferente. 

Art.14. (1) Se împuterniceşte dl. Mirel Bontea, consilier juridic în aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să efectueze şi să semneze 
toate actele prevăzute de lege, în vederea înregistrării şi înmatriculării  S.C. 
“PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. 

 (2) Se împuterniceşte dna.Chiciu Georgeta, director adjunct al Direcţiei 
Economico-Financiare din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, să deschidă contul de capital al  S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA” S.R.L. 

Art.15.  Denumirea “Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova” se 
înlocuieşte în cuprinsul tuturor actelor de autoritate în vigoare, cu denumirea 
“S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L.”. 

Art.16.  La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 



 

Local al Municipiului Craiova nr.351/2009 şi orice act administrativ de 
autoritate cu dispoziţii contrare. 

Art.17.  Se împuterniceşte  Primarul  Municipiului Craiova să semneze actul constitutiv  
al  S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. 

Art.18. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Patrimoniu, S.C. “PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L. şi persoanele 
desemnate la art. 6 (1) si art.14 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

 
 
  
 
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

                      Octavian Florin ION        Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                     ANEXA LA H.C.L.CRAIOVA Nr.24/2011 
 
 
 

ACTUL CONSTITUTIV 
al S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. 

 
 

 Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în 
Craiova, str. A.I.Cuza nr.7, CIF: xxxxxxx, si S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” 
S.R.L., cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 129A, identificată în registrul comerţului cu 
nr. de ordine xxxxxx şi Codul Unic de Înregistrare xxxxx, având în vedere Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.23/2011 privind asocierea S.C. 
“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în  
vederea constituirii  S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. 

 
 

CAPITOLUL I 
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ŞI OBIECTUL DE 

ACTIVITATE 
 

Art.1. (1) Denumirea societăţii:  
  Societatea se va numi S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. 
  (2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente 

întrebuinţate în comerţ, emanând de la societate, trebuie să se  menţioneze 
denumirea, forma juridică, sediul social, numarul din registrul comertului si 
codul unic de inregistrare, capitalul social; dacă societatea deţine o pagină de 
internet proprie, informaţiile mentionate anterior vor fi publicate şi de pagina de 
internet a societăţii. 

Art.2. Forma juridică 
  Forma juridică a societăţii este de societate cu răspundere limitată, cu capital 

integral românesc, cu doi asociaţi - MUNICIPIUL CRAIOVA, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza nr.7, CIF: 
xxxx şi S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., , identificată în registrul 
comerţului cu nr. de ordine xxxxx şi Codul Unic de Înregistrare nr.xxxxxxx, cu 
sediul in Craiova, str. Brestei nr.129A, naţionalitatea română. 

  Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu 
prevederile prezentului act constitutiv.  

Art.3. Sediul societăţii 
  (1) Sediul principal al societăţii este declarat în Craiova, str. Calea Bucuresti 

nr.51, jud. Dolj.  
 (2) Sediul poate fi schimbat în altă locaţie din România, în baza unei hotărâri a  

Asociaţilor. 
 (3) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi, numai dacă 

imobilul prin structura lui şi suprafaţa sa utilă permite funcţionarea mai multor 
societăţi,  în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate.  



 

 (4) Societatea poate înfiinţa filiale (unităţi cu personalitate juridică) şi îşi poate 
stabili sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe sau ale 
asemenea unităţi fără personalitate juridică) prin hotărârea Asociaţilor, în 
condiţiile legii.  

 (5) Activitatea societăţii se desfaşoară şi în alte clădiri, construcţii sau amenajări 
de pe teritoriul oraşului Craiova, astfel: 
1.Craiova, Piaţa Craioviţa Orizont, str. Nicolae Coculescu, nr.24, jud. Dolj 

    2.Craiova, Piaţa Craioviţa Nouă Big, str. Aleea Hortensiei, nr.2A, jud. Dol   
    3.Craiova, Piaţa Brazda lui Novac, str. Brazda lui Novac, nr.66A, jud. Dolj  
   4. Craiova, Piaţa 1 Mai, str. Tabaci, nr.2, jud. Dolj 
   5.Craiova, Piaţa Veche, str. Felix Aderca, nr.3, fost str. Krasnoff, jud. Dolj 
            6. Craiova, Piaţa Valea Rosie-cartier Eroilor, str. 22 decembrie 1989, nr.30, jud. 

Dolj 
   7. Craiova, Piaţa Gării, bdul. Dacia, nr.219, jud. Dolj 
   8. Craiova, Piaţa Chiriac, str. Pietii, nr.1, jud. Dolj 
   9. Craiova, Piaţa Dezrobirii, str. Dezrobirii, nr.180, jud. Dolj 
   10. Craiova, Piaţa Brestei, str. Brestei, nr.142A, jud. Dolj 
   11. Craiova, Piaţa Ciuperca, bdul. Stirbei Voda, nr.17L, jud. Dolj 
   12. Craiova, Târg 1 Mai, str. Raului, nr.333A, jud. Dolj 
Art.4. Durata societăţii 

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, începând de la data 
înmatricularii în Registrul Comerţului. 

Art.5.  Obiectul de activitate al societăţii 
- Domeniile principale de activitate ale societăţii sunt: 

Cod CAEN  
682 -Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii                         
     sau închiriate                             
6820    - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau                                                                                                                   

     închiriate   
 
- Domeniile secundare de activitate ale societăţii sunt: 

           Cod CAEN 
68 Tranzacţii imobiliare 
         681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
         6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
683 Activităţi imobiliare pe baza de comision sau contract 
       6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă 
         782 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului 
         7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului 
80 Activităţi de investigaţii şi protecţie 
         801 Activităţi de protecţie şi gardă 
         8010 Activităţi de protecţie şi gardă 
         802 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 
                8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 



 

         812 Activităţi de curăţenie 
         8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 
         8122 Activităţi specializate de curăţenie 
         8129 Alte activităţi de curăţenie 
         813 Activităţi de înteţinere peisagistică 
         8130 Activităţi de înteţinere peisagistică 
 82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în 
principal întreprinderilor 
         823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
         8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
         829 Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.       
69 Activităţi juridice şi de contabilitate 
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi 
a motocicletelor 
         451 Comerţ cu autovehicule 
         4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare ( sub 3,5 tone ) 
         4519 Comerţ cu alte autovehicule 
         453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule 
         4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 
         4532 Comerţ cu amanuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 
         454 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 

motocicletelor 
         4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 

motocicletelor 
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 
         461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata 
         4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii 

prime textile şi cu semifabricate 
         4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse 

chimice pentru industrie 
         4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 
         4614 Intermedieri în comerţul cu maşini , echipamente industriale , nave şi 

avioane `  
         4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 
         4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încalţăminte şi 

articole din piele                 
         462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii 
         4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 
         4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 
         4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 
         4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 
         463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului 
         4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 
         4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 
              4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grasimilor 

comestibile 



 

             4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor 
             4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 
             4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 
             4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 

                 4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi 
moluste 

             4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 
             464 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum 
             4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile 
            4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 
            4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor 

de radio şi televizoarelor 
            4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie şi produse de 

întreţinere 
           4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 
           4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 
           4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
           466 Comerţ cu ridicata al altor masini, echipamente şi furnituri 
           4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 
           4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 
           4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de 

cusut şi de tricotat 
           4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 
           4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 
           4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 
           467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse 
          4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor 

derivate 
          4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 

              4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare 

         4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru 
instalaţii sanitare şi de încălzire 

         4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare                
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 
         471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate 
         4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 
         4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse nealimentare 
         472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din 

tutun, în magazine specializate 
         4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine 

specializate 
          4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine 

specializate 



 

          4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi molustelor, în magazine 
specializate 

          4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor 
zaharoase, în magazine specializate 

           4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 
           4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 
           4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 
           473 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine 

specializate 
           4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine 

specializate 
           474 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în 

magazine specializate 
           4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui 

în magazine specializate 
           4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine 

specializate 
            4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine 

specializate 
            475 Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate 
            4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 
            4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a 

celor pentru vopsit, în magazine specializate 
             4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor 

acoperitoare de podea, în magazine specializate 
             4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în 

magazine specializate 
             4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de 

uz casnic n.c.a., în magazine specializate 
             476 Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine 

specializate 
             4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 
             4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine 

specializate 
             4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără 

înregistrări audio/video, în magazine specializate 
             4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 
             4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 
             477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate 
             4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 
             4772 Comerţ cu amănuntul al încalţămintei şi articolelor din piele, în magazine 

specializate 
             4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

 4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine 
specializate 

 4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în 



 

magazine specializate 
 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu 

amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în 
magazine specializate 

 4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 
 4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 
 4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 
 478  Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioscuri şi pieţe 
 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor 

din tutun efectuat prin standuri, chioscuri şi pieţe 
 4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcamintei şi încalţămintei efectuat 

prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 
 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, 

chioşcuri şi pieţe                
 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, 

chioşcurilor şi pieţelor 
     
43 Lucrări speciale de construcţii 
         431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului 
                4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 
                4312 Lucrări de pregatire a terenului                
         432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii 

pentru construcţii 
                4321 Lucrări de instalaţii electrice 
                4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 
                4329 Alte Lucrări de instalaţii pentru construcţii 
         433 Lucrări de finisare 
                4331 Lucrări de ipsoserie 
                4332 Lucrări de tâmplarie şi dulgherie 
                4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 
                4334 Lucrări de vopsitorie, zugraveli şi montări de geamuri 
                4339 Alte Lucrări de finisare 
         439 Alte lucrări speciale de construcţii 
                4391 Lucrări de învelitori, sarpante şi terase la construcţii 
                4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
  
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 
         561 Restaurante 
                5610 Restaurante 

562 Activităţi de alimentaţie ( catering ) pentru evenimente şi alte servicii de 
alimentaţie 

                5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 
                5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 
         563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 
                5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 



 

  
                5224 Manipulări 
                5229 Alte activităţi anexe transporturilor 
      

Art.6.  FORMA DE COMERCIALIZARE 
  (1) Societatea va comercializa produsele şi serviciile en gross şi/sau en detail, 

efectuând şi operaţiuni de import – export, în lei şi/sau în valută, la sediu, în spaţii 
proprii şi/sau puse la dispoziţie de terţi, sau în alte forme permise de lege, după 
caz, în nume propriu . 
(2) Societatea poate desfăşura în condiţiile legii, activităţi industriale, comerciale, 
financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu 
obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum şi 
participarea la entităţi având acelaşi obiect de activitate.       

Art.7. Activităţile menţionate la acest capitol vor fi desfăşurate  după obţinerea 
eventualelor avize, acorduri şi autorizaţii, pe raza teritorial administrativă a 
municipiului Craiova şi în alte unităţi administrativ-teritoriale, în conformitate cu 
prevederile legale. 

 
CAPITOLUL II 

 CAPITALUL SOCIAL ŞI PĂRŢILE SOCIALE 
 

Art.8. Capitalul social al societăţii S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. este 
în valoare de 200 lei, divizat în 20 părţi sociale a căte 10 lei fiecare. 

Art.9. Capitalul social a fost subscris şi vărsat în intregime la data constituirii societăţii, 
de către cei doi asociaţi, respectiv municipiul Craiova a subscris şi vărsat, 190 lei, 
divizat în 19 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 95% din capitalul 
societăţii, cu participare la beneficii şi pierderi, în cota anterior menţionată, iar 
S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. a subscris şi vărsat 10 lei, divizat în 
una parte socială de 10 lei, respectiv 5% din capitalul societăţii, cu participare la 
beneficii şi pierderi, în cota anterior menţionată.  

Art.10. (1) Capitalul social va putea fi majorat sau redus pe baza hotărârii asociaţilor 
prin aport în natura sau în numerar ori din profitul realizat sau din încorporarea 
rezervelor, cu respectarea prevederilor legale.             

    (2) Aportul în natură la capitalul social, se varsă prin transferarea drepturilor 
corespunzătoare bunului aflat în stare de utilizare şi predarea efectivă a 
acestuia către societate. 

 (3) Dacă aportul în natură constă în terenuri, actul adiţional  la actul constitutiv 
se va redacta în formă autentică şi va fi supus procedurii de publicitate 
imobiliară, în condiţiile legii. 

 (4) Capitalul social poate fi majorat sau redus în baza hotărârii Adunarii 
Generale a Asociaţilor. 

 (5) Reducerea capitalului social se face numai până la limita prevăzută de lege, 
cu arătarea motivelor reducerii şi a procedeului utilizat pentru efectuarea 
acesteia. 

    (6) Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui 
reîntregit  sau redus, înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire 



 

de profit. 
 (7) Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în 

rezerve, fără a majora capitalul social. 
Art. 11. Organizarea şi funcţionarea societăţii nou constituite se asigură prin preluarea 

personalului Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, 
astfel cum a fost aprobată structura sa organizatorică prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.117/2010, cu menţinerea drepturilor 
câştigate. 

Art. 12. Predarea-preluarea activului şi pasivului către societatea comercială rezultată în 
urma reorganizării serviciului public din subordinea Consiliului Local Craiova, 
se face pe baza ultimelor situaţii financiare. 

Art.13. S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L., este succesorul universal al 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova şi continuă 
derularea tuturor contractelor şi litigiilor acestora, având calitatea de creditor 
sau debitor, după caz, precum şi calitate procesuală activă sau pasivă, după caz. 

Art. 14. S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. preia toate drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova cu terţii, inclusiv cele decurgând 
din raporturile juridice fiscale, în măsura în care până la data preluării acestora, 
potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting. 

Art.15. Patrimoniul societăţii nu va putea fi grevat de datorii sau obligaţii personale ale 
Asociaţilor, iar creditorii acesteia pot formula pretenţii numai asupra părţii din 
profitul societăţii ce i se va repartiza sau ce i se va cuveni la lichidarea 
societăţii. 

Art.16. (1)  Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale se poate face pe baza hotarârii  
Asociatilor, în condiţiile prevăzute de lege. 

    (2) Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în Registrul Comerţului şi în 
Registrul societăţii. Faţă de terţi, transmiterea are efect numai din momentul 
înscrierii ei în Registrul Comerţului. 

    (3) Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat de asociati, cu 
respectarea condiţiilor de formă prezente de lege.  

 
 

 CAPITOLUL III 
CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII 

 
Art.17. Conducerea societăţii S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L. va fi 

asigurată de Adunarea Generală a Asociaţilor. 
Art.18. Adunările Generale ale Asociaţilor se ţin la sediul social sau la sediul 

asociatului majoritar, în localul ce se va indica în convocare. 
Art. 19. (1) Adunarile generale se întrunesc de ori câte ori este necesar se lua o 

hotărâre, însa cu respectarea termenului de maximum 5 luni de la încheierea 
exerciţiului financiar. 
(2)Drepturile şi obligaţiile asociaţiilor sunt cele prevăzute în Legea nr.31/1990. 

Art.20.  Asociaţii adopta hotărâri atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi referitor la 
politicile sale economice şi comerciale. 



 

Art.21. Atribuţiile asociaţilor sunt urmatoarele: 
 a) aprobă structura organizatorică a societăţii, organigrama şi statul de funcţii, la 

propunerea administratorului; 
b) numeşte şi revocă în condiţiile legii administratorul, cenzorii, lichidatorii, 
stabilind  indemnizaţiile acestora; 
c)  aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare; 
d) stabileşte competenţele şi responsabilităţile administratorului  
e) analizează, modifică şi aprobă programul de activitate al societăţii şi bugetul 
anual de venituri şi cheltuieli; 
f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de 
garanţii şi realizarea investiţiilor; 
g) aprobă şi modifică bilanţul, contul de profit şi pierderi după aprobarea 
raportului administratorului şi al cenzorilor; 
h) aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net; 
i) hotărăşte majorarea şi reducerea capitalului social; 
j) hotărăşte asupra modificărilor aduse actului constitutiv; 
k)hotărăşte asupra modalităţilor de evaluare în vederea determinării valorii 
patrimoniului societăţii; 
l) hotărăşte asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social; 
n) hotărăşte numirea şi revocarea din funcţie a administratorului societăţii; 

  
Administrarea societăţii 

Art.22.  Societatea va fi condusã de un administrator numit prin hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova începând cu data înmatriculării societăţii. 

Art.23  Administratorul este însarcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile 
pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor 
rezervate de lege şi de prezentul act constitutiv. 

Art.24. Administratorul are  compeţentele generale stabilite de Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar drepturile, obligaţiile 
şi responsabilităţile vor fi stabilite prin contractul de administrare aprobat de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova.  

Art.25. Durata mandatului administratorului este de 4 ani. 
Art.26. Administratorul va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul 

societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să 
închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul 
societăţii, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a municipiului 
Craiova, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, în condiţiile prevăzute de 
Legea nr.31/1990, republicată modificările şi completările ulterioare şi a 
prevederilor Legii nr.215/2001, precum şi a altor acte normative incidente. 

Art.27. Administratorul, reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi în justiţie. 
Art.28. Obligaţiile şi răspunderea administratorului sunt reglementate de dispoziţiile 

referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de Legea nr.31/1990, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.29. Administratorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii 
societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea 
competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv al societatii. 



 

Art.30 Administratorul este răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor în condiţiile 
dispoziţiilor privitoare la mandat şi a celor special prevăzute de lege. 
Administratorul este răspunzător faţă de societate pentru: 
- realitatea vărsămintelor efectuate de societate; 
- existenţa registrelor cerute de lege şi ţinerea lor corectă; 
- îndeplinirea exactă a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova; 
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea şi prezentul act 

constitutiv. 
Art.31. (1) Administratorul care într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, are 

interese contrare celor ale societăţii, precum şi sotia, rudele sau afinii acestora 
până la gradul al patrulea inclusiv, are obligaţia de a se abţine. 

 (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin.1 atrage răspunderea 
individuală civilă, materială, administrativă şi penală pentru daunele produse 
societăţii. 

    

 CAPITOLUL IV 
 REGISTRELE SOCIETĂŢII ŞI BILANŢUL CONTABIL 

  
Art. 32. (1) În afară de evidenţele prevăzute de lege, societăţile trebuie să ţină: 

a) un registru al asociaţilor, în care se vor înscrie, după caz, numele şi 
prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia 
din capitalul social, transferul părţilor sociale sau orice altă modificare 
privitoare la acestea, care se poate ţine manual sau în sistem computerizat.  
 b) un registru al şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale; 
c) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori şi, după caz, de 
auditori interni, în exercitarea mandatului lor; 
 d) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale. 
 (2) Registrele prevăzute la alin.(1) lit.a), b) vor fi ţinute prin grija 
administratorului, iar cel prevăzut la lit.e) prin grija cenzorilor sau, după caz, a 
auditorilor interni; registrele prevăzute la alin.(1) lit.d) vor fi ţinute în condiţiile 
prevăzute de actele normative respective. 

Art.33. Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului majoritar, 
adoptată în condiţiile legii. Prin grija administratorului societăţii, orice 
modificare a actului constitutiv se înregistrează în termen de 15 zile la 
Registrul Comerţului. 

 

 CAPITOLUL V 
EXERCIŢIUL FINANCIAR 

 
Art.34. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie a fiecărui 

an. 
     Salarizarea personalului 
Art.35. Nivelul salariilor pentru personalul de conducere şi execuţie al societăţii se 

stabileşte şi se poate modifica de către asociaţi la propunerea administratorului 
în conformitate cu Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu respectarea limitei minime stabilite de lege şi 



 

Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice. 

 
   Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil 

Art.36. Societatea va întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierderi, va ţine evidenţa 
activităţii economico-financiare,  în conformitate cu normele legale. 

 
Calculul şi repartizarea beneficiilor 

Art.37. Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generala a 
asociaţilor. 

Art.38. Profitul impozabil se stabileşte ca diferenţa între suma totală a veniturilor 
realizate şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. După 
deducerea impozitului pe profit, profitul net nerepartizat se constituie în 
divident şi reprezintã beneficiul cuvenit asociatului .  

 
CAPITOLUL VI 

 DIZOLVAREA, FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA 
 
 Dizolvarea societăţii 
Art.39.  Societatea se dizolvă prin: 

- falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea unuia dintre asociaţi, când, 
datorită acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur. 
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii; 
- declararea nulităţii societăţii; 
- hotărârea adunarii generale a asociaţilor; 
- hotărârea Tribunalului, la cererea oricărei persoane interesate şi ONRC, în 
cazurile prevăzute de lege; 
- deschiderea procedurii de insolvenţă pentru incapacitate de plată; 

Art.40. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii 
judecătoreşti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului 
legal prevăzut de lege; 

 
   Revenirea asupra hotărârii de dizolvare 

Art.41. În caz de dizolvare a societăţii prin hotărâre a asociaţilor, aceştia vor putea 
reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, asupra 
hotărârii luate, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartiţie din activ. Noua 
hotărâre se menţionează în Registrul Comerţului, după care oficiul Registrului 
Comerţului o va trimite Monitorului Oficial al României, spre publicare în 
Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii. 

 Creditorii şi orice parte interesată pot face opoziţie la tribunal împotriva 
hotărârii, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaţilor sau a 
actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
dacă prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la Oficiul 
Registrului Comerţului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va 
menţiona în Registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente. 

 O dată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe 



 

cale de Ordonanţă Preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate. 
     Preşedintele, încuviinţând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o 

cauţiune. 
               Împotriva Ordonanţei de Suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile 

de la pronunţare. 
    Opoziţia se judecă în Camera de Consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile 

dispoziţiile art.114 alin.5 din Codul de procedură civilă. 
    Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului. 
 
    Înscrierea dizolvării în registrul comerţului 

Art.42. Dizolvarea societăţii se înscrie în Registrul Comerţului şi se publică în 
             Monitorul Oficial al României, potrivit dispoziţiilor legii. 

 
    Efectele dizolvării 

Art. 43. (1) Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. La data 
rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică 
intră în lichidare. Daca în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a 
hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, 
judecătorul delegat,la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un 
lichidator în condiţiile stabilite de Legea nr.31/1990 republicată cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 (2) Dacă judecătorul nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire în termen 
prevăzut de lege, persoana juridică se radiază din oficiu din Registrul 
Comerţului. 

   (3) Din momentul dizolvării, administratorul nu va mai întreprinde noi 
operaţiuni, în caz contrar fiind răspunzător pentru operaţiunile întreprinse. 

 
CAPITOLUL VII 

LICHIDAREA SOCIETĂŢII 
 
   Hotărârea de lichidare 

Art.44. Asociaţii hotărăsc lichidarea societăţii şi numirea lichidatorilor. 
Art.45. Actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau 

sentinţa care îi ţine locul sau alte acte ulterioare care aduc schimbări în 
persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului 
Comerţului pentru înscriere şi publicare în Monitorul Oficial al României. 

Art.46. Administratorul va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii 
pentru timpul trecut de la ultima situaţie financiară aprobată până la începerea 
lichidării.  

Art.47. În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, 
lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.Toate 
actele care emană de la societate vor arăta ca aceasta este în lichidare. 

 
     Încheierea lichidării 

Art.48. Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data 
dizolvării,dacă tribunalul nu a prelungit acest termen. 



 

Art.49.  După încheierea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societăţii din Registrul 
Comerţului şi vor depune registrele şi actele societăţii, după aprobarea 
socotelilor şi terminarea repartiţiei, la registrul comerţului. 

 
 CAPITOLUL VIII  

 MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV 
 
Art.50. Actul constitutiv poate fi modificat de asociaţi, cu respectarea condiţiilor de 

fond şi de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui. 
 

 CAPITOLUL IX 
LITIGII 

 
Art.51. Litigiile societăţii cu persoanele fizice sau juridice se soluţionează pe cale 

amiabilă, în caz contrar competenţa aparţinând instanţelor judecătoreşti. 
 

 CAPITOLUL X 
 DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.52. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legii 

privind societăţile comerciale. 
Art.53. Taxele de înregistrare a societăţii, precum şi celelalte cheltuieli legate de 

constituirea ei vor fi suportate de societate. Acestea vor fi contabilizate după 
înregistrarea societăţii şi vor fi amortizate din primele profituri ale societăţii. 
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