
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
            
 PROIECT 
        HOTĂRÂREA NR.______ 

                      privind desemnarea dlui. Tănăsescu Marcel în funcţia de administrator al 
R.A.T. SRL 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 

            Având în vedere raportul nr.21715/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane,      
prin care se propune desemnarea dlui. Tănăsescu Marcel în funcţia de administrator al 
R.A.T. SRL; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, modificată şi completată; 
  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.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind  
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.   (1)  Se aprobă desemnarea dlui. Tănăsescu Marcel în funcţia de administrator al 
R.A.T. SRL, începând cu data de 23.02.2017. 

             (2)  Cuantumul remuneraţiei lunare a dlui. Tănăsescu Marcel se stabileşte la 
nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar al 
municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă suspendarea contractului individual de muncă al dlui.Tănăsescu 
Marcel încheiat cu R.A.T. SRL, pe perioada exercitării mandatului de 
administrator. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Actul Constitutiv al R.A.T. SRL şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.5/2016. 

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, propunerile prevăzute la 
art.1- 3 din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Se împuternicește dl. Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, să efectueze 
cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL şi dl. 
Tănăsescu Marcel vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

 
            INIŢIATOR,    AVIZAT, 

      PT. PRIMAR, 
     VICEPRIMAR,  
     Mihail GENOIU 

 

     PT. SECRETAR, 
      Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 21715/16.02.2017                                                                                                                                                

                                                                                                                      PT. PRIMAR, 
                                                                                                                      VICEPRIMAR 

                                                                                                                            MIHAIL GENOIU 
 

 
RAPORT 

privind desemnarea domnului Tănăsescu Marcel în funcţia de 
administrator al R.A.T. SRL  

 
             

Prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 5/08.01.2016 s-a aprobat 
reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Craiova în societate comercială 
cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, având denumirea R.A.T. SRL. 

Potrivit art. 6 din H.CL. nr. 5/2016, conducerea societății este asigurată de un administrator 
numit Consiliul Local al Municipiului Craiova, în persoana domnului Manda Marian-Sorin. 
Drepturile, obligațiile și responsabilitățile au fost stabilite prin contractul de administrare, aprobat 
de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin H.C.L. nr. 58/2016. 

Având în vedere opţiunea domnului Manda Marian-Sorin, de a înceta contractul de 
administrare, în vederea asigurării continuităţii activităţii societăţii comerciale, potrivit actului 
constitutiv, se impune desemnarea unei alte persoane în funcţia de administrator al R.A.T. SRL.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și H.C.L. nr. 114/2016, propunem elaborarea 
proiectului de hotărâre privind: 

- desemnarea domnului Tănăsescu Marcel în funcţia de administrator al R.A.T. SRL, cu o 
remunerație lunară stabilită la nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de 
viceprimar al municipiului Craiova, începând cu data de 23.02.2017, urmând ca în ședința 
următoare să se aprobe contractul de administrare; 

- suspendarea contractului individual de muncă al domnului Tănăsescu Marcel cu R.A.T. 
SRL pe perioada exercitării mandatului de administrator al societății comerciale; 

- modificarea în mod corespunzător a actului constitutiv al R.A.T. SRL și hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 5/2016; 

- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, pentru a vota 
desemnarea domnului Tănăsescu Marcel, în funcția de administrator al R.A.T. SRL și suspendarea 
contractului individual de muncă al domnului Tănăsescu Marcel cu R.A.T. SRL pe perioada 
exercitării mandatului de administrator al societății comerciale, în Adunarea Generală a Asociaţilor 
R.A.T. SRL; 

- împuternicirea domnului Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, șă efectueze 
cuvenitele mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj. 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

ÎNTOCMIT, 
Pleșa Oana 

 
 
 

                                                 VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
cons. jur. Floricica Boangiu 
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