
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     

                                                                                                          PROIECT  

    HOTĂRÂREA NR.______ 
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală 

a Asociaţilor a S.C. R.A.T. SRL 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
29.09.2016.  
 Având în vedere raportul nr.152348/2016 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune desemnarea 
reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. 
R.A.T. SRL;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale şi Legii nr.26/1990, republicată, privind Registrul Comerţului; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. a coroborat cu alin.3, lit. c, art.37, 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 desemnarea dlui. Zorilă Dan, consilier juridic în cadrul Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, ca reprezentant 
al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. R.A.T. SRL, 
care să îndeplinească, pe seama şi în numele unităţii administrativ- teritoriale, 
drepturile şi obligatiile ce decurg din calitatea de asociat unic al societăţii 
comerciale, în limitele mandatului atribuit de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.2. Domnul Zorilă Dan va semna pentru şi în numele Municipiului Craiova, 
semnătura sa fiind opozabilă autorităţii locale, toate actele necesare pentru 
aducerea la îndeplinire şi executarea în concret a mandatului atribuit de 
mandant, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte dl.Manda Marian Sorin, administrator al S.C. R.A.T. SRL, să 
efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dl. Zorilă Dan, dl. Manda Marian Sorin şi S.C. 
R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 



   

                                                                                                   
 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE ŞI  
CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Nr. 152348/19.09.2016 
 
          Se aprobă, 
                     PRIMAR 
           Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor la S.C.  RAT  S.R.L.  
 
 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/08.01.2016 s-a 

aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Transport Craiova  prin transformare în 

societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat unic Municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova având denumirea RAT S.R.L.  

 De asemenea, prin aceeaşi hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, a fost numit  in calitate de administrator domnul Manda Marian Sorin.  

 Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor sunt reglementate în mod expres 

prin dispoziţiile art. 191 şi următoarele din Legea 31/1990 R, cu modificările şi 

completările ulterioare, iar exercitarea votului în Adunarea Generală se realizează de 

către persoana desemnată în mod expres de către fiecare asociat. 

 Adunarea generală a asociaţilor este organul de deliberare şi decizie al 

societăţii cu răspundere limitată care hotărăşte în principalele probleme ale societăţii. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 194, adunarea generală a asociaţilor are următoarele 

obligaţii principale: 

a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net; 

b) să desemneze administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le dea descărcare 

de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta 

nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; 

c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite 

societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite; 

d) să modifice actul constitutiv. 

 In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local exercită, în 

numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
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participaţiilor deţinute la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau regii autonome, în condiţiile legii.  

 Art. 196^1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, statueaza faptul ca in cazul societăţilor cu 

răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuţiile adunării generale a 

asociaţilor societăţii.  

 Asociatul unic va consemna de îndată, în scris, orice decizie adoptată în 

conformitate cu alin. (1) al art. 196(1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile 

comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 In vederea punerii in executare a hotararilor consiliului local adoptate in 

exercitarea atributiilor prevazute de art. 36 alin. 3 lit c din Legea administratiei 

publice locale se impune desemnarea unui functionar din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului care sa indeplineasca, pe seama si in numele unitatii 

administrativ teritoriale drepturile si obligatiile ce decurd din calitatea de asociat unic 

al societatii comerciale, in limitele mandatului atribuit de consiliul local. 

 Cum exercitarea acestora implica intocmirea si semnarea in principal a 

deciziilor adoptate de asociatul unic ,in conformitate cu prevederile art. 196(1) din 

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, , este necesar ca persoana desemnata sa aiba cunostinte in domeniul 

juridic, fapt pentru care se impune   desemnarea din randul consilierilor juridici din 

cadrul Directiei Juridice, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ. 

 Având în vedere că în prezent nu există un reprezentant al Consiliului Local  al 

Municipiului Craiova în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor  S.C. RAT S.R.L. 

care să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile art. 191-203 din Legea 

31/1990 R, iar aparatul de specialitate al primarului permite desemnarea unui 

consilier juridic - reprezentant pentru fiecare din entităţile ce funcţionează sub 

imperiul Legii nr. 31/1990, în aceste condiţii desemnarea unui astfel de reprezentant 

este oportună şi legală. 

 Faţă de cele mai sus menţionate, în temeiul art. 36 alin.2, lit.d coroborat cu 

alin.6 lit.a, pct.14, art. 37, art.45, alin.1, art. 61 alin.2 şi art. 115alin.1 lit.b din Legea 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia 

publică locală, propunem adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova privind: 

 1. Desemnarea domnului Zorila Dan, consilier juridic în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, ca reprezentant al Municipiului 

Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. RAT S.R.L. Craiova,  care sa 

indeplineasca, pe seama si in numele unitatii administrativ teritoriale drepturile si 

obligatiile ce decurd din calitatea de asociat unic al societatii comerciale, in limitele 

mandatului atribuit de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 2.Domnul consilier juridic Zorila Dan va semna pentru şi în numele 

Municipiului Craiova , semnătura sa fiind opozabilă autorităţii locale, toate actele 

necesare pentru aducerea la îndeplinire şi executarea in concret a mandatului atribuit 

de mandant prin Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 2. Imputernicirea domnului Manda Marian Sorin, administrator al S.C. RAT 

S.R.L. să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului. 



   

 Sub aspectul temeiului juridic, proietul de hotărâre se fundamentează pe  

dispoziţiile Legii nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, Legii 31/1990 a 

societăţilor comerciale şi ale Legii 26/1990 privind Registrul Comerţului.  

 

 
 
 
 Pt. Director Executiv      Întocmit, 
              Nelu Pârvu     cons. jur. Marinela Rezeanu 
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