
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      
 
      

     HOTĂRÂREA NR. 501 
privind  aprobarea achiziționării de către municipiul Craiova, a unor mijloace fixe 

de la S.C. R.A.T. SRL  
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 17.12.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.206381/2018, rapoartele nr.206385/2018 
întocmit de Direcţia Patrimoniu, nr.207820/2018 întocmit de Direcția Economico-
Financiară, nr.207010/2018 întocmit de Direcția Servicii Publice şi nr.207969/2018 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune achiziționarea de către municipiul Craiova, a unor mijloace fixe de la S.C. 
R.A.T. SRL și rapoartele nr.524/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi 
Administrarea domeniului, nr.526/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi 
Conservarea Monumentelor, nr.528/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi 
Relaţii Internaţionale, nr.530/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, 
Culte, Tineret şi Sport şi nr.532/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi 
Drepturi Cetăţeneşti;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.554, art.860-
861, art.1650 și art.1674 din Cod Civil; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit. a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.123, 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 mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. R.A.T. SRL, ordinea de zi 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă achizitionarea de la S.C. R.A.T. SRL, a bunurilor imobile din capitalul 
social identificate la art.1 și preluarea acestora de către asociatul unic Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în domeniul public,  la 
valoarea de 2.821.627 lei.   

Art.3. Prețul va fi achitat în două tranșe, respectiv 10.000 lei la data semnării contractului, 
și diferența de 2.811.627 lei, până la 31 ianuarie 2019. 

Art.4. Se  împuternicește Primarul Municipiului  Craiova să semneze și să reprezinte  
Municipiul Craiova în faţa notarului public şi sa îndeplineasca formalitatile de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege.  

Art.5. Cheltuielile ocazionate  cu   autentificarea  și   îndeplinirea  condițiilor  de  
publicitate imobiliară  prevăzute  de  lege, vor  fi  suportate  de  catre Municipiul 
Craiova. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică in mod corespunzător Hotarârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 94/29.03.2018 si nr. 5/2016. 



Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară, Direcția 
Servicii Publice, dl.Zorilă Dan şi S.C. R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETAR, 

Adrian COSMAN   Nicoleta MIULESCU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.501/2018 
 
 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A 
 ASOCIAȚILOR A S.C. R.A.T. SRL 

 
  

 1. Aprobarea vânzării de către S.C. R.A.T. SRL a urmatoarelor bunuri imobile din 
capitalul social si preluarea acestora de asociatul unic Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, in domeniul public: 

           - Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C1-birouri, clădire cu 
P+1E, cu   Sc=210,79mp - Grup exploatare construcţii; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă),  C3-boxa rectificat 
bandaje Sc=100,94 mp; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C4-Post Trafo, clădire 
cu parter, cu 2 camere cu Sc=41,57 mp - Post trafo construcţie; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C5-Staţie 
spălare+vopsitorie, cu Sc= 462,95mp; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6- Hală întreţinere 
construcţii, clădire P+1E, având la parter 3 camere, 4 hale, 4 ateliere, 2 magazii, 1 
centrală, casa scării, hol, 2 wc, iar la etaj 11 camere, vestiar şi 3 wc, cu Sc= 
3772,71mp; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu 
regim de înălţime  P+1E cu Sc= 3772,71 mp -Ansamblu bretea cale rulare Bd. 
Dacia nr. 3;  2 bucăți; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu 
regim de înălţime  P+1E cu Sc= 3772,71mp – Hală întreţinere extindere; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu 
regim de înălţime  P+1E cu Sc=3772,71mp – Platformă maşini ridicate; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu 
regim de înălţime  P+1E cu Sc = 3772,71mp – Reţea canalizare; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C8-Magazie+ateliere+ 
birouri, clădire parter cu 17 camere cu Sc=375,67 mp = Magazie materiale şi ateliere 
construcţii; 
- Imobil situat în municipiul Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă)  C9-Magazie materiale, 
Sc=175,32 mp. 

2. Aprobarea completării aportului în numerar la capitalul social de către asociatul 
unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al municipiului Craiova, cu suma de 
2.821.627 lei, reprezentand contravaloarea bunurilor prevazute la pct.1, evaluate 
conform Raportului de evaluare nr.173483/14.12.2017, întocmit de expert 
evaluator Toader Ludmila, administrator al S.C. Lero Advanced Consulting 
S.R.L.; 

3. Valoarea totala a capitalului social de 7.946.570 lei al S.C. RAT SRL format din 
794.657 parti sociale, fiecare in valoare de 10 lei, nu se modifica, structura 
acestuia fiind următoarea: 

            - aport în numerar în sumă de 2.821.827 lei, format din 200 lei aportul iniţial şi 
diferenţa de 2.821.627 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor imobile; 

             - aport în natură în suma de 5.124.743 lei, reprezentând valoarea bunurilor imobile. 



            4. modificarea in mod corespunzator a Actului Constitutiv 
            5. Împuternicirea dlui. Zorilă Dan, consilier juridic în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, ca reprezentant al asociatului unic 
în Adunarea Generală a Asociaţilor  S.C. RAT SRL, să reprezinte S.C. RAT SRL 
în faţa notarului public, în vederea semnării contractului de vânzare – cumpărare, 
autentificării Actului Constitutiv actualizat şi a oricăror acte adiţionale de 
modificare, precum şi îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară la Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ca urmare a modificărilor survenite.  

             6. Împuternicirea dlui. Tănăsescu Marcel, administrator S.C. RAT SRL  să 
efectueze  cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă 
Tribunalul Dolj. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Adrian COSMAN 


