
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
        

            
      HOTĂRÂREA NR.157 

privind accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 
3.000.000 lei 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.04.2018; 
   Având în vedere rapoartele nr.64202/2018 al Direcţiei Economico-Financiară și 

nr.64591/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în 
sumă de 3.000.000 lei şi rapoartele nr.181/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, 
Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.183/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă 
Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.187/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia 
Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.189/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie 
Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.192/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, 
Prognoze şi Administrarea domeniului;  

   Potrivit prevederilor 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.31/1990 privind societățile comerciale; 
   În temeiul art.36 alin.2 lit.b și d, coroborat cu alin.4 lit.b și alin.6 lit.a pct.14, 

art.37, art.45 alin.2 lit.b, 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 accesarea de către R.A.T SRL, a unei linii de credit în sumă de 

3.000.000 lei și, pe cale de consecință, se mandatează în acest sens, 
reprezentantul municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţilor R.A.T SRL.  

Art.2. Se aprobă garantarea liniei de credit prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, cu 
următoarele imobile aflate în proprietatea R.A.T. SRL: 

 a) imobilul situat în B-dul Dacia nr.3 înscris în cartea funciară nr.19418 a 
Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 11861/1, 11861/2, 11861/3, 11861/4, 
11861/5, 11861/6, 11861/7, 11861/8; 



 b) imobilul situat în str.Dimitrie Gerota nr.7 înscris în cartea funciară cu nr. 16696  
a Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 10531/1, 10531/2, 10531/3, 10531/4, 
10531/5, 10531/6, 10531/7, 10531/8, 10531/9; 

 c) imobilul situat în Calea Severinului nr.23 înscris în cartea funciară cu nr.24082 
a Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 12932/1, 12932/2, 12932/3, 12932/4, 
12932/5, 12932/6, 12932/7, 12932/8, 12932/9, 12932/10, 12932/11; 

 d) imobilul situat în Calea Bucureşti, bl.17A, scara 1 înscris în cartea funciară cu 
nr.3105/0/1. 

Art.3. Se împuternicește domnul Marcel Tănăsescu, administrator al R.A.T SRL să 
iniţieze demararea procedurilor şi să efectueze toate demersurile necesare pentru 
accesarea liniei de credit. 

Art.4. Se împuternicesc următoarelor persoane să semneze toate documentele cu 
instituţia bancară nominalizată să acorde linia de credit şi să efectueze 
procedurile legale în fața notarului public: 

   - Tănăsescu Marcel-Administrator R.A.T. SRL 
   - Păun Jeana-Director economic R.A.T. SRL 
   - Udriştoiu Raluca-Şef Birou Juridic R.A.T. SRL 
   - Camen Cecilia-Şef Birou Achiziţii R.A.T. SRL. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, R.A.T. SRL, 
dl.Zorilă Dan, dl.Tănăsescu Marcel și persoanele împuternicite la art.4 vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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