
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
     PROIECT    

            
      HOTĂRÂREA NR.____ 

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 raportul 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;  

   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. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, 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 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. 

 
 
 
 
 
 

        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
          PRIMAR,   SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             
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NR. 64202/18.04.2018 
                                                                                                                          Se aprobă 
                                                                                                                   Primar, 
                                                                                                              Mihail Genoiu 
 
 
 

                                                                                            Avizat, 
                                                                                               Administrator Public, 

                                                                                                         Marian – Sorin Manda 
 
 

R A P O R T 
privind aprobarea accesării de către R.A.T SRL  

a unei linii de credit în valoare de 3.000.000 lei şi mandatarea  

reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan ,  

să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor  

 R.A.T.SRL aprobarea accesării linei de credit 

 
 

           În conformitate cu dispoziţiile art.15(3) lit.f din actul constitutiv al R.A.T SRL 

aprobat prin H.C.L 5/2016 şi în conformitate cu Legea 215/2001, republicată,  privind 

administraţia publică locală, prin adresa nr.5641/2018, R.A.T SRL solicită aprobarea 

accesării unei linii de credit în valoare de 3.000.000 lei. 

 Solicitarea R.A.T SRL  are în vedere următoarele considerente: 

 - achiziţionarea în luna martie 2018, din resurse proprii, a 2 (două) autospeciale noi 

destinate activităţii de ridicări auto pentru care a fost achitată suma de 802.060 lei; 

 - finalizarea procedurii de  achiziţie a 5 (cinci)  autobuze second hand, urmând ca în 

luna iunie 2018 să fie achitată, din resurse proprii, contravaloarea acestora în sumă de 

755.650 lei. 

 Totodată facem precizarea că, în prezent R.A.T SRL nu are nici un credit în derulare 

ci doar o eşalonare a obligaţiilor fiscale către ANAF Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Craiova, în sumă de 260.000 lei pe lună şi cu termen de finalizare în 

luna ianuarie 2020. 

 Pentru a evita neplata la termen a facturilor emise de către furnizori, precum şi plata 

unor eventuale penalităţi de întârziere, R.A.T SRL consideră necesară accesarea unei linii 

de credit în valoare de 3.000.000 lei care să fie utilizată pentru efectuarea plăţilor în situaţia 

în care acestea nu pot fi efectuate la timp din propriile resurse. Această măsură este 



necesară pentru realizarea obiectivelor pe care R.A.T SRL şi le-a propus cât şi pentru 

asigurarea transportului public local în cele mai bune condiţii. 

 În acest sens R.A.T SRL solicită aprobarea următoarelor: 

1. Accesarea unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei;  

 2. Garantarea liniei de credit cu următoarele imobile aflate în proprietatea R.A.T. 

SRL: 

 - Imobil 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; 

 -  Imobil 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; 

 -  Imobil 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; 

 -  Imobil situat în Calea Bucureşti, bl.17A, scara 1 înscris în cartea funciară cu 

nr.3105/0/1. 

 3. Împuternicirea domnului Marcel Tănăsescu să iniţieze demararea procedurilor şi 

să efectueze toate demersurile necesare pentru accesarea liniei de credit. 

 4. Împuternicirea următoarelor persoane să semneze toate documentele cu instituţia 

bancară nominalizată să acorde linia de credit şi să se prezinte la notarul public în acest 

sens: 

 Tănăsescu Marcel – Administrator 

 Păun Jeana             – Director economic 

 Udriştoiu Raluca    - Şef Birou Juridic 

 Camen Cecilia        – Şef Birou Achiziţii 

 5. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze 

în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL accesarea liniei de credit în valoare de 

3.000.000 lei. 

R.A.T. SRL este societate cu răspundere limitată iar potrivit Legii nr.31/1990 

privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi a actului 

constitutiv are ca organe de conducere Adunarea Generală a Acţionarilor şi administrator, 

organe care au competenţe partajate potrivit legii speciale care reglementează organizarea 

şi funcţionarea societăţilor comerciale. 



 Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova următoarele: 

 1.  Accesarea de către R.A.T SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei şi, 

pe cale de consecinţă, mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, domnul 

Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL linia de 

credit.  

 2. Garantarea liniei de credit prevăzută la pct.1 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. 

 3.  Împuternicirea domnului Marcel Tănăsescu, administrator al R.A.T SRL, să 

iniţieze demararea procedurilor şi să efectueze toate demersurile necesare pentru 

accesarea liniei de credit. 

 4.  Împuternicirea următoarelor persoane să semneze toate documentele cu 

instituţia bancară nominalizată să acorde linia de credit şi să efectueze procedurile 

legale în faţa 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 

  
              Director executiv,                     Şef serviciu, Întocmit, 
             Lucia Ştefan                      Daniela Militaru                  cons.Claudia Popa  
 
 
                                 
2 ex/PC                                          
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