
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 
                                             HOTĂRÂREA NR. 547 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
pentru obiectivul de investiţii “Modernizare depou de tramvaie” și 

cesionarea/vânzarea acesteia de către  R.A.T. SRL. 
 

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

20.12.2018; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.214605/2018, rapoartele 
nr.214607/2018 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și nr.2146082018 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii “Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de către  
R.A.T. SRL. și raportul nr.542/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi 
Administrarea domeniului;   
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții finanțate din fonduri 
publice și art.1315 şi urm. din Cod Civil; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, 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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii “Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de 
către  R.A.T. SRL,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția prevăzută la 
art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiția prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă cesionarea contractului de prestări servicii nr.17330/13.11.2018 
încheiat între R.A.T SRL, în calitate de achizitor şi S.C. RAY CONSULTING 
S.R.L., în calitate de prestator, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare-
realizare DALI „Modernizare depou tramvaie” în favoarea Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional prin care se cesionează contractul de prestări servicii 
nr.17330/13.11.2018 încheiat între R.A.T SRL, în calitate de achizitor şi S.C.  



  

 
 
           RAY CONSULTING S.R.L., în calitate de prestator, având ca obiect prestarea 

serviciilor de proiectare-realizare DALI „Modernizare depou tramvaie”. 
Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații, R.A.T SRL 
și  S.C. RAY CONSULTING S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETAR, 

       Adrian COSMAN   Nicoleta MIULESCU 
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