MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR.______
privind prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T
SRL, de către dl.Manda Marian Sorin

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.06.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr.79290/2020, raportul nr.80728/2020
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.81535/2020 întocmit de
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se
propune prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T SRL, de
către dl.Manda Marian Sorin;
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, modificată şi completată;
În temeiul art.129 alin.2 lit.a şi d, coroborat cu alin.3 lit.d şi alin.7 lit.n, art.134
alin.4, 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 prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T
SRL, de către dl.Manda Marian Sorin, de la 01.07.2020, până la 31.12.2020.
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să
semneze şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, actul
adițional la contractul de administrare încheiat între R.A.T. SRL şi dl.Manda
Marian Sorin, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 şi art.3 din
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.502/2019.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Zorilă
Dan şi dl. Manda Marian Sorin vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 79290/03.06.2020
SE APROBĂ,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

AVIZAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
DURLE DUMITRU COSMIN

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND
PRELUNGIREA DURATEI DE EXERCITARE A FUNCŢIEI DE ADMINISTRATOR
R.A.T. SRL A DOMNULUI MANDA MARIAN SORIN, DE LA 01.07.2020 PÂNĂ LA DATA
DE 31.12.2020
Desemnarea administratorului statutar al RAT SRL se face de catre Consiliul Local al
municipiului Craiova, date fiind prevederile actului constitutiv al societatii comerciale precum si
dispozitiile Legii 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Având în vedere faptul că domnul Manda Marian Sorin a fost desemnat în funcţia de
administrator al RAT SRL, începând cu data de 11.12.2019 până la data de 01.07.2020, este
necesara prelungirea desemnării administratorului entitatii sus mentionate.
Fata de cele expuse propunem, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea
proiectului de hotarare privind:
- prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator R.A.T. SRL a domnului
Manda Marian Sorin, de la 01.07.2020 până la data de 31.12.2020;
- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, în Adunarea
Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, pentru a vota şi a semna actul adiţional la contractul de
administrare încheiat între RAT SRL şi domnul Manda Marian Sorin, prevăzut în Anexa care face
parte integrantă din prezentul raport;
- pe cale de consecinţă, modificarea în mod corespunzător a art.1 si art. 3 din HCL
nr.502/11.12.2019.

Pt. SEF SERVICIU,
OLGA GEORGESCU
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 80728/05.06.2020
SE APROBĂ,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

AVIZAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
DURLE DUMITRU COSMIN

RAPORT
PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI DE EXERCITARE A FUNCŢIEI DE
ADMINISTRATOR R.A.T. SRL A DOMNULUI MANDA MARIAN SORIN
Desemnarea administratorului statutar al RAT SRL se face de către Consiliul Local al
municipiului Craiova, date fiind prevederile actului constitutiv al societăţii comerciale precum şi
dispoziţiile Legii 31/1990, privind societaţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completarile ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.502/11.12.2019 a fost aprobată desemnarea domnului
Manda Marian Sorin în funcţia de administrator al R.A.T. SRL, începând cu data de 11.12.2019,
până la data de 01.07.2020.
Având în vedere faptul că începând cu data de 01.07.2020 calitatea de administrator statutar
înceteaza, se propune prelungirea desemnării administratorului entităţii sus menţionate.
Faţă de cele expuse propunem, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare, Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare elaborarea
proiectului de hotarare privind:
- prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator R.A.T. SRL a domnului
Manda Marian Sorin, de la 01.07.2020 până la data de 31.12.2020;
- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, în Adunarea
Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, pentru a vota şi a semna actul adiţional la contractul de
administrare încheiat între RAT SRL şi domnul Manda Marian Sorin, prevăzut în Anexa care face
parte integrantă din prezentul raport;
- pe cale de consecinţă, modificarea în mod corespunzător a art.1 si art.3 din HCL
nr.502/11.12.2019.

PT. ŞEF SERVICIU,
OLGA GEORGESCU

Anexa la raportul nr. 80728/2020

Act Aditional nr. 1 la
Contractul de Administrare nr.17245/11.12.2019
aprobat prin HCL nr. 502/11.12.2019
În conformitate cu prevederile Contractului de Administrare nr. 17245/2019,
aprobat prin HCL 502/11.12.2019, Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, în realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute
de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Actul Constitutiv al RAT SRL, în temeiul Hotărârilor
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 5/2016 prin
care s-a aprobat
reorganizarea, prin transformare a Regiei Autonome de Transport Craiova în R.A.T
SRL, nr. 502/2019 , HCL nr..............................
SC „RAT” SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23,
jud. Dolj, identificată în registrul comerţului cu numărul de ordine J16/507/1991 şi
Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, denumită în continuare Societate, pe de o parte
şi
Domnul MANDA MARIAN - SORIN, cetăţean român, născut la data de
_______ în Craiova, judeţul Dolj, domiciliat în __________, _____, ______, posesor al
C.I. seria ____, nr. ______, emisă de SPCLEP Dolj la data de 03.12.2012, CNP
_________, în calitate de administrator al RAT SRL, cu sediul în municipiul Craiova,
str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj, identificată în registrul comerţului cu numărul
de ordine J16/507/01.02.1991 şi Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, pe de altă
parte.
Au hotarat de comun acord urmatoarele:
Se aproba prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T.
SRL, de la 01.07.2020 până la data de 31.12.2020;
Restul Clauzelor la contractul de administrare nr.17245/11.12.2019 aprobat prin
HCL nr. 502/11.12.2019, rămân neschimbate.
Prezentul act aditional se incheie intr-un numar de 4 ( patru) exemplare originale.

RAT SRL
identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/507/01.02.1991 şi Codul Unic de
Înregistrare nr. 2315129, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23,
jud. Dolj,
reprezentată de domnul Zorilă Dan, reprezentantul Municipiului Craiova, conform

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 502/2019.
______________________________,
REPREZENTANT
MUNICIPIUL CRAIOVA,
ZORILĂ DAN

Administrator al RAT SRL
identificată în registrul comerţului cu nr. de ordine J16/507/01.02.1991 şi Codul Unic de
Înregistrare nr. 2315129, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23,
jud. Dolj,
domnul MANDA MARIAN - SORIN

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 81535/09.06.2020
RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 79290/03.06.2020,
- Raportul nr. 80728/2020 întocmit de Serviciul Resurse privind prelungirea duratei
de exercitare a funcţiei de administrator R.A.T. SRL a domnului Manda Marian Sorin, de la
01.07.2020 până la data de 31.12.2020;
- În conformitate cu HCL 502/2019, HCL 5/2016, HCL 114/2016, Actul constitutiv al
RAT SRL,
-In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- În baza prevederilor art. 129 alin.2 lit a si d coroborat cu alin 3 lit d si alin 7 lit n, art.
196 alin1 lit a din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier
juridic;
AVIZĂM FAVORABIL
propunerea Serviciului Resurse Umane privind:
- prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de administrator R.A.T. SRL a domnului
Manda Marian Sorin, de la 01.07.2020 până la data de 31.12.2020;
- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, în Adunarea
Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, pentru a vota şi a semna actul adiţional la contractul de
administrare încheiat între RAT SRL şi domnul Manda Marian Sorin, prevăzut în Anexa care face
parte integrantă din prezentul raport;
- pe cale de consecinţă, modificarea în mod corespunzător a art.1 si art.3 din HCL
nr.502/11.12.2019.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Întocmit,
cons. jur. Lia Martha Toncea

