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MUNICIPIUL CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA     
  
 

        HOTĂRÂREA NR.40 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.5/2016 referitoare la 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 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 28.01.2016; 

 Având în vedere raportul nr.15327 /2016 al Direcţiei Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.5/2016 referitoare la 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; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de 
transport public local, modificată şi completată, Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, modificată şi completată,  Legii nr.273/2006  
privind finantele publice locale,  art.232 coroborat cu art.241 din Codul Civil, 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, Legii nr.213/1998 
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45, alin.3, art. 
61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind  
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.5/2016 şi va avea următorul conţinut: 

            „Art.7. (1)  Se aprobă concesionarea prin negociere directă, către  R.A.T. 
SRL,  a bunurilor  proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, date 
în administrarea Regiei Autonome de Transport Craiova. 
(2)  R.A.T. SRL va depune diligenţele necesare pentru inventarierea şi 
evaluarea bunurilor proprietate publică şi privată, iar contractul de concesiune 
va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, până la 
sfârşitul lunii februarie 2016.” 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Economico-
Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Regia  Autonomă de Transport Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 
      PT.SECRETAR, 

Pavel BADEA      Ovidiu MISCHIANU 
 

  


