
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    PROIECT 
                                                                         

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.62/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în comisia de evaluare a administratorului R.A.T. SRL 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
30.08.2018; 

Având în vedere rapoartele nr.127748/2018 al Serviciului Resurse Umane şi 
nr.128317/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.62/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a  administratorului R.A.T. SRL.;   

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2017 referitoare 
la aprobarea contractului de administrare al administratorului R.A.T. SRL; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, 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 înlocuirea dlui. Stelian Bărăgan, membru în comisia de evaluare a  

administratorului R.A.T. SRL, cu dl./dna.____________, consilier local. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.62/2016. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane,  R.A.T. SRL, dl. Stelian 
Bărăgan şi persoana desemnată la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   

 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR, SECRETAR, 

             Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

SERVICIUL  RESURSE  UMANE                                                                 

NR. 127748/09.08.2018                                                                       

PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 

 

 

 

              AVIZAT, 

       ADMINISTRATOR PUBLIC,  

MARIAN-SORIN MANDA 

 
 

RAPORT 
privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a administratorului de la S.C. 

R.A.T. S.R.L.  
 

     Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 5/08.01.2016 a fost 
aprobată reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Craiova în 
societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Consiliul Local al 
Muncipiului Craiova, având denumirea R.A.T. 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 36/2017 s-a aprobat 
desemnarea dlui. Tănăsescu Marcel, în calitate de administrator al S.C. R.A.T. SRL. 

    Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 92/30.03.2017 s-a 
aprobat contractul de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel, in calitate de administrator 
al S.C. R.A.T. S.R.L. 

În executarea contractului de admnistrare administratorul are obligaţia de a îndeplini 
obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă.  

Potrivit art. 37 din contractul de administrare, în vederea evaluării administratorului, 
la nivelul autorităţii se înfiinţează comisia de evaluare, alcătuită din reprezentanţi ai 
asociaţilor numiţi prin hotarâre a autorităţii locale deliberative. 

În acest sens, prin HCL nr. 62/21.07.2016 s-a aprobat desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al municipiului Craiova in comisia de evaluare a administratorului de 
la S.C. R.A.T. S.R.L., după cum urmează: 

1. Predescu Bianca-Maria-Carmen – consilier local; 
2. Nicoli Marin – consilier local; 
3. Voicu Dorel – consilier local; 
4. Bărăgan Stelian – consilier local; 
5. Florescu Marinel – consilier local. 



   

Dl. Bărăgan Stelian, viceprimar al municipiului Craiova, prin cerereainregistrata la 
Consiliul Local al municipiului Craiova sub nr. 313/13.07.2018, a solicitat încetarea 
mandatului de membru, ceea ce impune modificarea componenţei acestei Comisii.  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 
215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, Consiliul Local ,, aprobă, în 
condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 
         Fată de cele expuse propunem, in conformitate cu  prevederile Legii nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, modificarea anexei la H.C.L. nr. 62/21.07.2016, in sensul 
înlocuirii domnului Baragan Stelian cu un alt consilier local in comisia de evaluare a 
administratorului S.C. R.A.T. S.R.L. 

 
 
 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, 

LIA-MARTHA TONCEA 
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