
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   
                                                                     PROIECT  
  
 
 

         HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare şi a comisiei pentru 

soluţionarea contestaţiilor pentru administratorul R.A.T. SRL 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  extraordinară din data 
de 08.02.2016; 

Având în vedere raportul nr.21079/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea componenţei comisiei de evaluare şi a comisiei pentru 
soluţionarea contestaţiilor pentru administratorul 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.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 şi art.61 alin.2 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 
Art.1. Se aprobă componenţa comisiei de evaluare şi a comisiei pentru soluţionarea 

contestaţiilor pentru administratorul R.A.T. SRL, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi R.A.T. SRL vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
 
 

          INIŢIATOR,      AVIZAT, 
            PRIMAR,        PT. SECRETAR, 



   

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.21079/04.02.2016   
 
 
 PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor 

pentru administratorul R.A.T. SRL 

 
 
 
                Prin Hotărârea Consiliului 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.C.L. nr. 5/2016, conducerea societăţii esteasigurată de un 

administrator numit de Consiliul Local al municipiului Craiova, în persoana domnului 

Manda Marian-Sorin.Drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile administratorului au fost 

stabilite prin contractul de administrare, aprobat de către Consiliul Local al municipiului 

Craiova prin H.C.L. nr. ________/2016. 

              În urma acordului de voinţă intervenit între părţi, R.A.T. SRL cu sediul în 

municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, identificat în registrul comerţului cu 

nr. de ordine J16/507/1991 şi Codul Unic de Înregistrare nr.2315129, prin primarul 

municipiului Craiova, încredinţează administratorului Manda Marian-Sorin organizarea 

şi gestionarea activităţii societăţii. 



   

           Administratorul societăţii comerciale reprezintă societatea comercială în 

raporturile cu terţii si poartă raspunderea pentru modul în care înfăptuieşte actele de 

administrare a societăţii comerciale.  

         Aprecierea activităţii administratorului se face prin analizarea gradului global 

de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

         În vederea evaluarii administratorului, la nivelul autorităţii se înfiinţează 

comisia de evaluare, alcatuită din reprezentanţi ai asociatului unic, numiţi prin hotărâre a 

autorităţii locale deliberative. 

          Administratorul are obligaţia de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la 

depunerea situaţiilor financiare anuale, un raport de activitate cu privire la îndeplinirea 

obiectivelor, criteriilor şi indicatorilor de performanţă.                

          Faţa de cele prezentate, propunem, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr.53/2003 republicată-Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, elaborarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea comisiei de evaluare şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor pentru 

administratorul R.A.T. SRL. 

 
 
 
 

            ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
      PETRU-ALEXANDRU 
DUMITRESCU 

GEORGETA-VIORICA 
GLIGORIJEVIĆ 

 
 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                C.J. FLORICICA BOANGIU 

              
 

 


