
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        
        
                 PROIECT 
 

           HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. SRL, pentru anul 

2019 
 

           Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2019; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.120172/2019, raportul nr.122122/2019 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.123479/2019 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, 
modificată şi completată, Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
modificată şi completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/2016 referitoare 
la 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  R.A.T. SRL; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.132, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019, conform 

anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze organigrama şi statul de funcţii 
aprobate la art.1 din prezenta hotărâre 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL şi Zorilă Dan vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,      SECRETAR, 



Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMAR 
NR.  120172/08.07.2019 

 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE A ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE 
S.C. RAT CRAIOVA SRL 

 
 
  

 
Prin adresa nr. 210/2019, S.C. RAT Craiova SRL a solicitat aprobarea organigramei si statului 

de functii pentru anul 2019. 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes local şi aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 
primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 
interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi 
statul de funcţii al acestora. 

  Având în vedere cele prezentate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale S.C. RAT Craiova SRL a solicitat aprobarea organigramei şi 
statului de functii pentru anul 2019. 
 
 
 

      PRIMAR,         ADMINISTRATOR PUBLIC, 
      MIHAIL GENOIU                  MANDA MARIAN-SORIN 

 
 
 

         SERVICIUL RESURSE UMANE, 
                         GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 122122/              .2019 
 

                              PRIMAR, 
                                              MIHAIL GENOIU 
 

 
                                   AVIZAT, 
                                                                                                                    ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                                                                                                                      MARIAN SORIN MANDA  
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  

S.C. R.A.T. SRL, pentru anul 2019 
 

Prin adresa nr. 9039/2019, înregistrată sub nr. 210/2019, S.C. R.A.T. SRL, a transmis spre aprobare 
organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2019. 

Conform notei de fundamentare transmisă prin adresa menţionată mai sus, R.A.T. SRL îşi  menţine, pentru 
anul 2019, numărul de posturi, respectiv 760 posturi, din care 732 posturi de executie si 28 posturi de 
conducere.  

De asemenea, prin nota de fundamentare, S.C.R.A.T. SRL propune modificarea structurii 
organizatorice, comparativ cu statul de funcţii actual, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 
107/2018.  

Structura organizatorica propusa pentru anul 2019 aduce unele modificari fata de cea aprobata in 
anul 2018 rezultate din desfiintarea unor posturi vacante existente in cadrul unor structuri ale caror activitati 
nu impun ocuparea acestora in anul 2019 si pe care S.C.R.A.T. SRL Craiova le propune a fi infiintate in cadrul 
altor departamente unde este necesara cresterea numarului de posturi. 

Modificarile propuse structurii organizatorice ale societatii sunt urmatoarele: 

1. Din cadrul biroului Resurse Umane se mută 1 post de femeie de serviciu în cadrul Sectiei Transport 
Auto – Atelier Intretinere Reparatii.Astfel, Biroul Resurse Umane isi va desfasura activitatea cu un 
numar de 9 posturi din care 1 post de conducere si 8 posturi de executie.  

2. În cadrul Serviciului Pază se infiinteaza 8 posturi de agenti securitate. Infiintarea acestor posturi este 

posibila din desfiintarea urmatoarelor posturi vacante existente in cadrul altor structuri: 

- 3 posturi mecanic din cadrul Sectiei Transport Auto Atelier Intretinere Reparatii 

- 1 post strungar din cadrul Sectiei Transport Auto - Atelier Intretinere Reparatii 

- 1 post bobinator din cadrul Sectiei Transport Auto - Atelier Intretinere Reparatii 

- 1 post montator acumulatori din cadrul Sectiei Transport Auto - Atelier Intretinere Reparatii 

- 1 post lacatus mecanic din cadrul  Sectiei Tramvai - Atelier Intretinere Reparatii 

- 1 post lacatus mecanic din cadrul  Serviciului Organizare Intretinere Igienizare 
Infiintarea celor 8 posturi de agent securitate este impusa de planul de paza astfel cum a fost aprobat la nivelul 

RAT SRL care presupune desfasurarea activitatii de paza cu un numar mai mare de personal. 
3.  Compartimentul  IT se transforma in Birou IT avand in vedere cresterea numarului de posturi din 

structura sa. 
 Se propune  infiintarea urmatoarelor posturi: 
 - 1 post operator date (SM) care se infiinteaza prin transformarea postului de programator existent in 

cadrul acestei structuri si care este vacant. 
 - 2 posturi de tehnician (SM) care se infiinteaza prin transformarea postului vacant de agent reclama 

publicitara existent in cadrul Biroului Marketing si prin transformarea postului vacant de economist existent in cadrul 
Biroului Financiar. 

 Necesitatea infiintarii acestor posturi este determinata de implementarea si mentenanta sistemului de 
e-ticketing si GPS instalat pe toate mijloacele de transport in comun precum si in tonetele existente. In plus, pana in 



luna septembrie 2019 urmeaza a fi instalate inca 10 automate de bilete in statiile de calatori, fiind necesara verificarea 
functionalitatii zilnice a acestora. 

 Astfel, Biroul IT isi va desfasura activitatea cu un numar de 6 posturi din care 1 post de 
conducere si 5 posturi de executie, respectiv: 

 - 2 posturi inginer 
 - 1 post operator date – studii medii 
 - 2 posturi de tehnician – studii medii 
Urmare infiintarii acestor posturi, se desfiinteaza sau se transforma urmatoarele posturi vacante existente in 

urmatoarele structuri: 
 - se desfiinteaza 1 post agent reclama publicitara vacant din cadrul Biroului Marketing 
 - se desfiinteaza 1 post economist vacant din cadrul Biroului Financiar 
 - se transforma 1 post programator vacant din cadrul Compartimentului IT 
 

 4. Biroul Salarizare 

 - 1 post contabil se transforma in post de economist.  

 Activitatile desfasurate de salariatul ce ocupa postul de contabil sunt similare cu cele desfasurate de 

ceilalti economisiti din cadrul biroului. In cadrul acestei structuri, conform ROF se executa doar lucrari pentru care 

sunt necesare studii superioare. Mai mult, studiile detinute de acest salariat se incadreaza pentru a ocupa un post de 

studii superioare. 

 5. Secţia Tramvai -Atelier Intretinere Reparatii 

 - 1 post vacant de sudor se transforma in post de femeie de serviciu, fiind necesara cresterea numarului 
personalului admininistrativ care asigura activitatile de igienizare in cadrul sectiei.  

 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-
teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, 
ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local şi aprobă, în 
condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale 
regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes 
local şi statul de funcţii al acestora. 

Prin  HCL nr.114/29.09.2016 s-a aprobat 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. RAT SRL, care să îndeplinească, pe seama şi în numele 
unităţii administrativ-teritoriale, drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asociat unic al societăţii 
comerciale, în limitele mandatului atribuit de Consiliul Local al Municipiului Craiova.  

 Fată de cele expuse şi având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si H.C.L. nr. 
114/29.09.2016, propunem  aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. R.A.T. SRL,  pentru anul 
2019, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport, precum si mandatarea reprezentantului Municipiului 
Craiova, dl. Zorila Dan, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. RAT SRL, organigrama si statul 
de functii ale S.C. R.A.T. SRL pe anul 2019. 
 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, ÎNTOCMIT, 
GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ MATEESCU NUTI ALINA 
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