
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                    
   
 PROIECT 
 
             HOTĂRÂREA NR.______ 

                      privind încetarea contractului de administrare al dlui.Manda Marian Sorin, 
administrator la R.A.T. SRL 

 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară de 
îndată, din data de  18.11.2020; 

            Având în vedere referatul de aprobare nr.167378/2020, raportul nr.167566/2020 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.167597/2020 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ  prin care se 
propune încetarea contractului de administrare al dlui.Manda Marian Sorin, 
administrator la R.A.T. SRL; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată; 
          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 ia act de demisia dlui. Manda Marian Sorin, administrator al R.A.T. SRL și pe 

cale de consecință, încetează contractul de administrare, începând cu data de 
18.11.2020. 

Art.2.  Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă 
Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL propunerea 
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.502/2019 și nr.191/2020. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Manda 
Marian Sorin şi dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
   

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
                   PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                         
PRIMARIA MUNICIULUI CRAIOVA                                           
SERVICIUL RESURSE UMANE                                                        
NR. 167378/13.11.2020                                                      
 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE  
A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE 

ADMINISTRARE AL DOMNULUI  MANDA MARIAN-SORIN, ADMINISTRATOR AL 
R.A.T. SRL ŞI MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA, 

DOMNUL ZORILĂ DAN PENTRU A VOTA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ADMINISTRARE AL DOMNULUI MANDA MARIAN-SORIN ÎN ADUNAREA 

GENERALĂ A ASOCIAŢILOR R.A.T. SRL 
 
 
 

 Având în vedere: 

.- cererea înregistrată sub nr.167002/13.11.2020, prin care administratorul societăţii şi-a 

înaintat demisia, contractul de administrare urmând a înceta ca efect al renunţării administratorului 

la mandatul încredinţat; 

-  prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 5/2016, privind reorganizarea, prin transformare  a Regiei 

Autonome de Transport Craiova în societate comercială cu raspundere limitată, cu Asociat Unic, 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului; 

-  prevederile  H.C.L. nr.502/2019 privind desemnarea domnului Manda Marian –Sorin în 

funcţia de  administrator al R.A.T S.R.L; 

 - prevederile H.C.L.nr.191/2020 privind prelungirea duratei de exercitare a funcţiei de 

administrator al R.A.T S.R.L, de către domnul Manda Marian –Sorin; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

propunem promovarea proiectului de hotarâre privind:  

  
- luare act de demisie a domnului Manda Marian-Sorin, administrator al R.A.T. SRL  şi, pe 

cale de consecinţă, încetarea contractului de administrare începand cu data de 18.11.2020; 

- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, pentru a vota în 

Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL încetarea contractului de administrare ca efect al 

renunţării administratorului la mandatul încredinţat domnului Manda Marian-Sorin, începând cu 

data de 18.11.2020; 

- încetarea efectelor HCL nr.502/2019 şi HCL nr.191/2020. 
 
                                                             PRIMAR,    

LIA –OLGUŢA VASILESCU                                                                      
 
 
                                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                     Pt. Şef  Serviciu, 
                                                                                            Olga Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 167566/16.11.2020  

 
 
 

RAPORT 
PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DOMNULUI  
MANDA MARIAN-SORIN, ADMINISTRATOR SC R.A.T. SRL ŞI MANDATAREA 

REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA, DOMNUL ZORILĂ DAN PENTRU 
A VOTA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DOMNULUI MANDA 

MARIAN-SORIN ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR R.A.T. SRL 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2016 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 RAT SRL. 

Prin H.C.L. nr.502/2019 s-a aprobat desemnarea domnului Manda Marian-Sorin în funcţia 
de administrator al R.A.T. SRL, începand cu data de 11.12.2019, până la data de 01.07.2020 şi 
totodată s-a aprobat contractul de administrare, iar prin H.C.L.nr.191/2020 s-a aprobat prelungirea 
duratei de exercitare a funcţiei de administrator al R.A.T. SRL de către acesta, de la 01.07.2020 
până la 31.12.2020 şi modificarea în mod corespunzător a art.1 şi art.3 din HCL  nr. 502/2019. 

Prin cererea înregistrată sub nr167002/13.11.2020, administratorul societăţii şi-a înaintat 
demisia, contractul de administrare urmând a înceta ca efect al renunţării administratorului la 
mandatul încredinţat. 

În conformitate cu OUG 57/2019- Codul Administrativ (art. 133 raportat la art. 134) tipurile 
sedinţelor Consiliului Local sunt ordinare şi extraordinare.  

Urgenţa în cazul de faţă este determinată de funcţionarea serviciului de transport public 
local reglementată de Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-
teritoriale, nr. 92/2007 şi asigurarea conducerii entităţii ce are calitatea de operator al serviciului 
public. 

Faţa de cele expuse propunem, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi HCL nr. 
114/2016, elaborarea proiectului de hotărâre privind: 

- luare act de demisie a domnului Manda Marian-Sorin, administrator al R.A.T. SRL  şi, pe 
cale de consecinţă, încetarea contractului de administrare începand cu data de 18.11.2020. 

- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, pentru a vota în 
Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL încetarea contractului de administrare ca efect al 
renunţării administratorului la mandatul încredinţat domnului Manda Marian-Sorin, începand cu 
data de 18.11.2020 şi  încetarea efectelor HCL nr.502/2019 şi HCL nr.191/2020. 

 
Pt. ŞEF SERVICIU, 

        OLGA GEORGESCU 

      
 Întocmit, 

     MATEESCU NUŢI-ALINA 
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