
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
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 achiziționării de către municipiul Craiova, a unor mijloace fixe de la S.C. 
R.A.T. SRL;  

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. 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 

             Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
                    



        ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.________/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. 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 206381/13.12.2018 

 

                                                                                              
 

         Expunere de motive 
 

 

Prin adresele nr. 126888/2018 și nr. 127662/2018 Direcția Elaborare și  
Implementare Proiecte informează despre situația/stadiul proiectului ,,Modernizare depou și 
modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 2 
Modernizare depou tramvai (FP/Craiova/4.1/12/10.01.2018)”, identificat în cadrul Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă al polului de creștere Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 412/2017. 

Pentru ca autoritatea locală să evite situația de a asigura din surse proprii finanțarea 
pentru investițiile necesare garării (termen 31.12.2023) în bune condiții a tramvaielor 
achiziționate în cadrul POR 2014-2020 și pentru menținerea în lista prioritară pentru finanțare 
în cadrul POR 2014-2020 a proiectului de modernizare depou tramvai, este necesară 
dovedirea dreptului de proprietate al autorității locale asupra imobilelor ce fac obiectul depoului 
de tramvai. 

Terenul aferent construcțiilor Secția II Tramvai situat în B-dul. Dacia nr. 3, în suprafață 
40159,49 mp, este , în conformitate cu HCL nr. 265/2008, bun care aparține domeniului public 
al Municipiului Craiova, nr. inventar 42000491; de asemenea, în locație,  clădire stație 
redresare nr. 3, suprafață 272,39 mp, nr. inventar 12002757, aparține domeniului public al 
Municipiului Craiova în conformitate cu HG 965/2002 poziția 4604. 

În anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 94/2018 privind 
majorarea capitalului social subscris, prin aport în natură, la R.A.T. S.R.L. sunt identificabile 
prin denumire, număr cadastral, adresă bunurile imobile aflate în proprietatea societății 
menționate și care se constituie în ansamblul care definește depoul de tramvaie situat în B-dul. 
Dacia nr. 3, Craiova. 

Urmare a celor prezentate mai sus, în vederea menținerii în lista prioritară, pentru 
finanțare în cadrul POR 2014-2020, a proiectului de modernizare a depoului este necesar și 
oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind, pentru obținerea dreptului de proprietate, 
de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova, asupra mijloacelor fixe ce 
constituie depoul, achiziționarea acestora de la R.A.T. S.R.L. 
 
 

 
             Primar, 
          Mihail Genoiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Gâlea Ionuț Cristian 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA         Se aprobă, 
DIRECŢIA PATRIMONIU            PRIMAR 
Serviciul Patrimoniu            Mihail  Genoiu 
Nr. 206385/13.12.2018 

 
                                                                              
 
 
 
      RAPORT, 
 
 

         Urmare a expunerii de motive numărul 206381/2018 Primarul Municipiului Craiova a  
iniţiat ,,Proiect de hotărâre privind achiziţionarea  de la S.C. R.A.T S.R.L. CRAIOVA a unor mijloace  
fixe ce fac parte din depoul de tramvaie, situat în Craiova,  B-dul. Dacia, nr.3 şi a documentaţiei de 
autorizare a lucrărilor de intervenţii”  

Prin    adresele nr. 126888 / 2018  și  nr.  127662 / 2018 Direcția Elaborare și  
Implementare Proiecte informează despre situația/stadiul proiectului ,,Modernizare depou și 
modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou 
tramvai (FP/Craiova/4.1/12/10.01.2018)”, identificat în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 
polului de creștere Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
412/2017. 

Conform Raportului Final, din documentația anexă la Hotărârea Consiliului Local al  
Municipiului Craiova nr.  412/2017 (extras din cap. 1.1. paginile 18-20): Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă constituie un document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor politici elaborate 
pentru a îndeplini necesităţile de mobilitate a oamenilor şi companiilor din oraş şi din zonele învecinate, 
pentru o mai bună calitate a vieţii, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene în 
termeni de eficienţă energetică şi protecţie a mediului. Conform legislației naționale (Legea 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare), 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă reprezintă o documentație complementară strategiei de 
dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană și a planului urbanistic general (P.U.G.), dar și 
instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a 
localităților și a zonei periurbane/ metropolitane a acestora cu nevoiele de mobilitate și transport ale 
persoanelor și mărfurilor. Dezvoltarea şi implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 
urmăreşte o abordare integrată cu un nivel înalt de cooperare, coordonare şi consultare între diferitele 
niveluri de guvernare şi între autorităţile responsabile. Autoritatea Locală ar trebui să creeze şi să 
dezvolte structurile şi procedurile corespunzătoare gestionării unui astfel de plan. Proiectul menționat 
asigură aplicarea conceptelor de planificare şi management pentru mobilitatea urbană durabilă în 
raport cu condiţiile specifice ale marilor oraşe din România. Acest plan este elaborat conform 
documentelor europene, dar şi în concordanţă cu legislaţia naţională și acoperă Polul de Creștere 
Craiova alcătuit din Municipiul Craiova, Orașul Filiași, Orașul Segarcea și 21 comune și se referă la 
perioada 2016-2030.  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova are ca 
scop crearea unui sistem de transport, care să răspundă următoarelor obiective strategice: (1) 
ACCESIBILITATE – asigurarea că tuturor cetăţenilor le sunt oferite opţiuni de transport care să le 
permită accesul la destinaţiile şi serviciile esenţiale; (2) SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE – îmbunătăţirea 
siguranţei şi a securităţii; (3) MEDIU – reducerea poluării aerului şi a poluării fonice, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; (4) EFICIENŢA ECONOMICĂ – sporirea 
eficienţei şi rentabilitatea transportului de persoane şi bunuri; CALITATEA MEDIULUI URBAN – 
contribuţia la creşterea atractivităţii şi calităţii mediului şi peisajului urban, în folosul cetăţenilor, al 
economiei şi al societăţii în ansamblu”. 
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Pentru ca autoritatea locală să evite cheltuieli suplimentare prin asigurarea din surse proprii a 
finanțării pentru investițiile necesare garării (termen 31.12.2023) în bune condiții a tramvaielor 
achiziționate în cadrul POR 2014-2020 și pentru menținerea în lista prioritară pentru finanțare în cadrul 
POR 2014-2020 a proiectului de modernizare depou tramvai, este necesară dovedirea dreptului de 
proprietate al autorității locale asupra imobilelor ce fac obiectul depoului de tramvai. 

Poziţionarea depoului la doar 300m de axa Est-Vest de transport cu tramvaiul constituie un avantaj 
care permite intrarea/retragerea rapidă din trasee a tramvaielor. 

Totodată, poziţionarea pe partea stângă a bulevardului Dacia, în zona cu funcţiuni industriale şi de 
servicii, încadrează depoul de tramvaie într-un areal cu bună accesibilitate, atât ca amplasament general 
în zona de Vest a municipiului cât şi din punct de vedere al conectivităţii la traficul urban. Din punct de 
vedere al transportului cu tramvaiul există cale dublă de rulare care asigură conectarea depoului la 
reţeaua de trasee pentru transportul cu tramvaie. 

Accesul principal,atât cel auto cât şi calea de tramvai se realizează pe poarta principală din 
bulevardul Dacia, bulevard care are două benzi de circulaţie pentru fiecare sens, cu zonă verde mediană 
de separare a sensurilor, pe tronsonul dintre depou şi intersecţia cu strada Calea Severinului, una din cele 
două benzi fiind comună cu calea de rulare carosabilă a tramvaiului. 

Depoul are, în prezent, o parte din echipările necesare pentru funcţionare, doar că acestea se află fie 
în stare de nefuncţionare, fie uzate fizic şi moral cu performanţe foarte scăzute. 

Există, de asemenea, reţele de utilităţi pentru deservirea activităţilor din depou, respectiv reţea de 
alimentare cu apă, reţea de canalizare, alimentare cu energie electrică de la reţeaua publică, reţea 
interioară pentru alimentarea electrică a tramvaielor de la staţia internă de redresare. 

 Depoul de tramvaie,situat în Craiova, b-dul. Dacia nr. 3, împreună cu toate dotările aflate în 
incinta acestuia face parte structural din logistica necesară asigurării funcţionării transportului public cu 
tramvaiele în municipiul Craiova. Modernizarea şi /sau repararea corpurilor de clădiri, modernizarea 
şi/sau dotarea cu echipamente şi maşini unelte este necesară pentru a permite desfăşurarea activităţilor 
principale de asigurare a confortului pentru călători şi prin întreţinerea bunei funcţionări a materialului 
rulant. Documentaţia de autorizare a lucrărilor de intervenţie prin analiza detaliată a stării fiecărei 
component din depou va releva într-o manieră concretă nivelul de intervenţie care se impune pentru 
fiecare dintre acestea, necesitatea modernizării lor parţiale sau totale, parametrii tehnico-economici pe 
care trebuie să-i asigure. 

Imobilul: teren şi construcţii, din bulevardul Dacia nr. 3 (Rocadă), este compus din: 
-Terenul aferent construcțiilor Secția II Tramvai situat în B-dul. Dacia nr. 3, în suprafață 40159,49 

mp, este , în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 265/2008, bun care 
aparține domeniului public al Municipiului Craiova, nr. inventar 42000491; de asemenea, în locație,  
clădirea  stație redresare şi post trafo şi WC, suprafață construită 272,39 mp, nr. inventar 12002757, 
aparține domeniului public al Municipiului Craiova în conformitate cu HG 965/2002 poziția 4604 şi se 
află înscrisă în Cartea Funciară nr. 69563 a localităţii Craiova conform extraselor de carte funciară pentru 
informare numerele 174350 și 186275 din 2018. 

Totodată, în locaţie-Craiova, Bulevardul Dacia (Rocadă), pe terenul cu nr. cadastral 11861, 
proprietatea Municipiului Craiova se mai află edificate bunuri aflate în proprietatea S.C. RAT S.R.L. şi 
care fac obiectul achiziţionării de către autoritatea locală.  

În conformitate cu extrasele de carte funciară emise în data de 04.10.2018 de Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a încheierii de îndreptare a erorii materiale nr. 6 din 30.05.2018, 
dispusă prin notar public Udriştoiu Ioana Mirela cu privire la completarea denumirii construcţiilor 
existente în carţile funciare, întrucât existau neconcordanţe între cărţile funciare şi înscrisurile anexate 
pentru întabularea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor R.A.T. S.R.L. Craiova, documente 
transmise de către S.C. RAT S.R.L. Craiova prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
numărul 182899/09.11.2018, bunurile din locaţia Bulevardul dacia nr. 3 (Rocadă) se identifică astfel: 
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Nr. 
crt. 

Extras de carte 
funciară pentru 
informare nr. 

Cartea 
funciară 

nr. 

Număr 
cadastral 

al parcelei 

 
Descrierea imobilului 

 
Proprietate 

1 186272/ 
04.10.2018 

69540 11861/1 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia (Rocadă) 
C1-birouri, clădire cu P+1E, cu 
Sc=210,79mp 

 
RAT S.R.L. 
CRAIOVA 

2 186284/ 
04.10.2018 

19418 11861/3 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia (Rocadă) 
C3-boxa rectificat bandaje 
Sc=100,94 mp 

REGIA 
AUTONOMĂ 

DE 
TRANSPORT 

CRAIOVA 
3 186296/ 

04.10.2018 
69541 11861/4 Imobil situat în Craiova, b-dul. 

Dacia (Rocadă) 
C4-Post Trafo, clădire cu parter, cu 
2 camere cu Sc=41,57 mp 

 
RAT S.R.L. 
CRAIOVA 

4 186295/ 
04.10.2018 

19418 11861/5 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia (Rocadă) 
C5-Staţie spălare+vopsitorie, cu Sc= 
462,95mp 

REGIA 
AUTONOMĂ 

DE 
TRANSPORT 

CRAIOVA 
5 186299/ 

04.10.2018 
69542 11861/6 Imobil situat în Craiova, b-dul. 

Dacia (Rocadă) 
C6-hală întreţinere, clădire P+1E, 
avînd 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 

 
RAT S.R.L. 
CRAIOVA 

6 186304/ 
2018 

69543 11861/7 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) 
C8-Magazie+ateliere+ birouri, 
clădire parter cu 17 camere cu 
Sc=375,67 mp 

 
RAT S.R.L. 
CRAIOVA 

7 186305/ 
04.10.2018 

19418 11861/8 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) 
C9-Magazie materiale, Sc=175,32 
mp 

REGIA 
AUTONOMĂ 

DE 
TRANSPORT 

CRAIOVA 
 
Urmare a Hotărârii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Craiova nr. 

46/05.01.2016 prin care s-a aprobat începând cu data de 01.02.2016 reorganizarea Regiei Autonome de 
Transport Craiova prin transformarea în societate comercială cu răspundere limitată și preluarea de către 
noua societate a patrimoniului propriu precum și a activului și pasivului regiei, așa cum rezultă din 
situațiile financiare întocmite la 31.12.2015, Consiliul Local al Municipiului Craiova a adoptat la data de 
08 ianuarie 2016 Hotărârea nr. 5 privind reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de 
Transport Craiova în societate comercială cu răspundere lmitată, cu Asociat Unic, Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, având denumirea R.A.T. SRL. 

Privind modul de organizare a activității societăţii, este de menționat art. 196 alin. (1) din Legea 
31/1990 actualizată – Legea societăților comerciale care prevede: ,,În cazul societăţilor cu răspundere 
limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii”. 
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 În actul constitutiv al Societății Comerciale R.A.T. SRL,  Anexa la HCL nr. 5/2016, art. 15 alin.(1) 
este prevăzut ,,Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de Asociat 
unic, exercită drepturile și indeplinește obligațiile care, potrivit legii, revin adunării generale și adoptă 
hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.” 

În anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 94/2018 privind majorarea 
capitalului social subscris, prin aport în natură, la R.A.T. S.R.L. sunt identificabile prin adresă denumire, 
număr cadastral, valoare, număr de inventar, bunurile imobile aflate în proprietatea societății menționate, 
care se constituie în ansamblul care definește depoul de tramvaie situat în B-dul. Dacia nr. 3, Craiova, și 
care fac obiectul achiziționării de către autoritatea locală prin cumpărare (date preluate în Tabelul nr. 2).  

Corelând îndreptarea de eroare materială nr. 6 din 30.05.2018, informaţiile din extrasele de carte 
funciară, anexa la HCL 94/2018, denumirile, componenţa, pentru valorile bunurilor imobile, situate în 
bulevardul Dacia nr. 3, care constituie depoul de tramvaie  stabilite în baza raportului de evaluare 
comunicat către R.A.T. SRL prin adresa nr. 342/10.01.2018 privitor la contractul de prestări servicii nr. 
15939/22.11.2017 încheiat  între R.A.T. SRL si S.C. Lero Advanced Consulting S.R.L., având ca obiect 
prestarea serviciilor de evaluare a bunurilor fostei Regii Autonome de Transport Craiova, se obţine 
totalul de 2.821.627,00 lei.  În raportul de evaluare referitor la corelarea clădiri-inventar contabil, 
stabilire valoare este precizat: ,,la inspecţie nu s-a putut face identificarea tuturor activelor corporale, 
activele corporale dezafectate sau care au fost scoase din funcţiune nu au primit valoare în urma 
procesului de evaluare”; ,,după realizarea inspecției şi analizei corespondenţei între balanţa (număr 
inventar) şi documentaţie cadastrală, s-au constatat următoarele: Locaţie Dacia - numărul de inventar 
1012-cuprinde construcţiile C3 boxa rectificat bandaje, C5 staţie spălare şi C6 Hală întreţinere; - numărul 
de inventor 1023 reprezintă extinderea clădirii C6”. Urmare a celor prezentate structura bunurilor care 
fac obiectul achiziţiei este, conform Tabelului nr. 2, următoarea: 

Tabel nr. 2 
 

Nr. 
crt. 

Număr 
cadastral 

al parcelei 

Denumire/ descriere/ suprafaţă 
conform extras de C.F./2018 şi 
îndreptare de eroare materială 

nr. 6/2018 

Poziţie/nr 
inventar 
din anexa 
la HCL 
94/2018 

 
Valoare cf. 

HCL 
94/2018 

-lei- 

 
Proprietar 

Intabulat în 
CF şi cf. 

îndreptare 
de eroare 
materială 
nr. 6/2018 

1 11861/1 Imobil situat în Craiova,       
b-dul. Dacia(Rocadă) 
C1-birouri, clădire cu P+1E, 
cu Sc=210,79mp 

 
16/1015 

 
269.444 

R.A.T. 
S.R.L 

CF 69540 

11861/1 Imobil situat în Craiova,      
b-dul. Dacia(Rocadă) 
C1-birouri, clădire cu P+1E, 
cu Sc=210,79mp – Grup 
exploatare construcţii 

R.A.T. 
S.R.L 

 
CF 19418 

2 11861/3 Imobil situat în Craiova, b-
dul. Dacia(Rocadă) - C3-
boxa rectificat bandaje 
Sc=100,94 mp 

1012 Valoare la 
nr. inventar 

1012 

R.A.T. 
S.R.L 

CF 19418 

3 11861/4 Imobil situat în Craiova, b-
dul. Dacia(Rocadă)            
C4-Post Trafo, clădire cu 
parter, cu 2 camere cu 
Sc=41,57 mp - Post trafo 
construcţie 

27/1014 35.145 R.A.T. 
S.R.L 

CF 69541 
/ CF 

19418 
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4 11861/5 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă)  
C5-Staţie spălare+vopsitorie, cu 
Sc= 462,95mp 

1012 Valoare la 
nr. inventar 

1012 

R.A.T. 
S.R.L 

CF 19418 

 
 
5 

11861/6 Imobil situat în 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 

 
 

18/1012 

 
 

1.169.820 

 
 

R.A.T. 
S.R.L 

CF 69542 
/  

CF 19418 

11861/6 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C6-Hală 
întreţinere, cu regim de înălţime  
P+1E cu Sc= 3772,71mp -
Ansamblu bretea cale rulare Bd. 
Dacia nr. 3 

 
3/1165 

 
69.453 

 
 

R.A.T. 
S.R.L. 

 
 
 

CF 19418 
 

4/1166 
 

69.453 

11861/6 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C6-Hală 
întreţinere, cu regim de înălţime  
P+1E cu Sc= 3772,71mp – Hală 
întreţinere extindere 

 
19/1023 

 
786.574 

R.A.T. 
S.R.L. 

CF 19418 

11861/6 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C6-Hală 
întreţinere, cu regim de înălţime  
P+1E cu Sc=3772,71mp – 
Platformă maşini ridicate 

 
26/1167 

 
167.356 

R.A.T. 
S.R.L. 

CF 19418 

 11861/6 Imobil situat în Craiova,       b-
dul. Dacia(Rocadă) - C6-Hală 
întreţinere, cu regim de înălţime  
P+1E cu Sc = 3772,71mp – 
Reţea canalizare 

 
30/1133 

 
118.823 

R.A.T. 
S.R.L. 

 
CF 19418 

6 11861/7 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă)           C8-
Magazie+ateliere+ birouri, 
clădire parter cu 17 camere cu 
Sc=375,67 mp  
Magazie materiale şi ateliere 
construcţii 

22/1013 135.559 R.A.T. 
S.R.L 

CF 19418 

7 11861/8 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă)           C9-
Magazie materiale, Sc=175,32 
mp 

- - R.A.T. 
S.R.L 

CF 19418 

Total valoare bunuri R.A.T. S.R.L., lei 
 

2.821.627   
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În aceeaşi adresă din partea R.AT. S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 

numărul 182899/09.11.2018, privitor la gradul de uzură, funcţionalitate, este menţionat: ,,clădirile îşi 
păstrează funcţionalitatea, uzura acestora a fost luată în calcul la efectuarea evaluării de către S.C. LERO 
ADVANCED CONSULTING S.R.L., evaluatorii înscriind în declaraţia de conformitate (pag.2 – Raport 
evaluare) următoarele: raportul de evaluare a fost generat numai după efectuarea inspecţiei proprietăţii ce 
face obiectul raportului”. 

             Astfel, obținerea dreptului de proprietate, de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 
Craiova, asupra bunurilor din depoul de tramvaie,  se realizează prin cumpărarea acestora de la R.A.T. 
S.R.L. la valoarea totală de 2.821.627 lei.  

 Potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Consiliile locale hotărăsc cu privire la 
cumpărarea unor bunuri, în condiţiile legii. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile Legii nr 7/1996 a cadastrului şi a  
publicităţii imobiliare, republicată, art. 860, 861 şi art. 1650, 1674 din Noul Cod Civil, şi în temeiul, art. 36 
alin. (2) lit. c,   art. 62 alin.(1), art. 123 alin.(1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova:  
 

1.  Aprobarea achiziționării de la R.A.T. S.R.L. a următoarelor bunuri imobile din capitalul social și  
preluarea acestora de către asociatul unic Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în domeniul public  
 

- Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C1-birouri, clădire cu P+1E, cu Sc=210,79mp 
- Grup exploatare construcţii,  

- Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă),  C3-boxa rectificat bandaje Sc=100,94 mp , 
Imobil situat în 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 Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C5-Staţie spălare+vopsitorie, cu Sc= 462,95mp  
- Imobil situat în 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 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 Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu regim de înălţime  
P+1E cu Sc= 3772,71mp – Hală întreţinere extindere ,  

- Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu regim de înălţime  
P+1E cu Sc=3772,71mp – Platformă maşini ridicate,  

- Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu regim de înălţime  
P+1E cu Sc = 3772,71mp – Reţea canalizare,  

- Imobil situat în 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 Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă)  C9-Magazie materiale, Sc=175,32 mp,  
 

2. Aprobarea valorii totale de achiziție a imobilului identificat la art. 1 în sumă de 2.821.627 lei;   
 
 

3. Prețul va fi achitat în 2 tranșe: 10.000 lei la data semnării contractului, restul în sumă de 
2.811.627 lei până la 31 ianuarie 2019; 
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4.  Aprobarea   împuternicirii   Primarului  Municipiului  Craiova să semneze și să reprezinte  

Municipiul Craiova în faţa notarului public în vederea semnării și îndeplinirii procedurilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege;  

 
5. Cheltuielile   ocazionate  cu   autentificarea  și   îndeplinirea  condițiilor  de  publicitate  

imobiliară  prevăzute  de  lege, vor  fi  suportate  de  către Municipiul Craiova. 

 

  
 

          Director executiv,  
               Gâlea Ionuţ Cristian       
 
 
 

    Întocmit, 
Insp. Gionea Silvia 



 

 

                                                                                                         
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei              Se aprobă, 
Nr.  207010/            .2018                                                                                           PRIMAR 
                                      Mihail GENOIU 
                                                                                                                                                                                
    
               Avizat, 
 ADMINISTRATOR PUBLIC, 

     Marian Sorin MANDA 
 
 
 

 RAPORT  
 
  
 

 În Lista fişelor de proiecte din cadrul Axei 4 a POR 2014 – 2020, anexa 1 la 
Documentul Justificativ, la poziţia 3, se află proiectul „Modernizare depou şi 
modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 
Modernizare depou tramvai” (FP/Craiova/4.1/12/10.01.2018), cu un punctaj de 7,75 
puncte, o valoare eligibilă nerambursabilă de 4.904.900 eur şi cu termen de depunere 
la A.D.R. Sud Vest Oltenia, 31.12.2018. Menţionăm că acest proiect a fost identificat 
în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Polului de creştere Craiova, 
aprobat prin H.C.L. nr. 412/2017. 
 Prin H.C.L. nr. 94/2018 s-a majorat capitalul social al R.A.T. S.R.L. inclusiv cu 
acest bun. 
 Proiectul „Modernizare depou şi modernizarea staţiilor de redresare pentru 
alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 Modernizare depou tramvai” conţine 
următoarele bunuri imobile: 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire/ descriere/ suprafaţă conform 
extras de C.F./2018 şi îndreptare de 

eroare materială nr. 6/2018 

Intabulat în CF şi cf. 
îndreptare de eroare 
materială nr. 6/2018 

Număr 
cadastral al 

parcelei 
1 Imobil situat în Craiova, b-dul. 

Dacia(Rocadă) - C1-birouri, clădire cu 
P+1E, cu Sc=210,79mp 

CF 69540 11861/1 

Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C1-birouri, clădire cu 
P+1E, cu Sc=210,79mp – Grup exploatare 
construcţii 

CF 19418 11861/1 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



 

 

2 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C3-boxa rectificat bandaje 
Sc=100,94 mp 

CF 19418 11861/3 

3 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C4-Post Trafo, clădire cu 
parter, cu 2 camere cu Sc=41,57 mp - Post 
trafo construcţie 

CF 69541/ CF 19418 11861/4 

4 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C5-Staţie 
spălare+vopsitorie, cu Sc= 462,95mp 

CF 19418 11861/5 

 
 
5 

Imobil situat în 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 

CF 69542 / CF 19418 11861/6 

Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C6-Hală întreţinere, cu 
regim de înălţime  P+1E cu Sc= 
3772,71mp -Ansamblu bretea cale rulare 
Bd. Dacia nr. 3 

CF 19418 11861/6 

Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C6-Hală întreţinere, cu 
regim de înălţime  P+1E cu Sc= 
3772,71mp – Hală întreţinere extindere 

CF 19418 11861/6 

Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C6-Hală întreţinere, cu 
regim de înălţime  P+1E cu Sc=3772,71mp 
– Platformă maşini ridicate 

CF 19418 11861/6 

 Imobil situat în Craiova,       b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C6-Hală întreţinere, cu 
regim de înălţime  P+1E cu Sc = 
3772,71mp – Reţea canalizare 

CF 19418 11861/6 

6 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C8-Magazie+ateliere+ 
birouri, clădire parter cu 17 camere cu 
Sc=375,67 mp - Magazie materiale şi 
ateliere construcţii 

CF 19418 11861/7 

7 Imobil situat în Craiova, b-dul. 
Dacia(Rocadă) - C9-Magazie materiale, 
Sc=175,32 mp 

CF 19418 11861/8 

care trebuiesc să intre în domeniul public al municipiului Craiova. 
În conformitare cu prevederile art. 194, coroborat cu art. 204, din legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv poate 
fi modificat prin hotărâre a adunării generale. 



 

 

Faţă de cele menţionate mai sus, se impune mandatarea reprezentantului 
municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor 
R.A.T. S.R.L., următoarele:   

- Aprobarea vânzării de către R.A.T. S.R.L. a bunurilor imobile menţionate 
anterior către Municipiul Craiova prin Consiliul Local al municipiului Craiova; 

- Aprobarea completării aportului în numerar la capitalul social de către 
asociatul unic Municipiul Craiova prin Consiliul Local al municipiului Craiova, cu 
contravaloarea bunurilor menţionate anterior, 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.; 

- Modificarea în mod corespunzător a actului constitutiv; 
 - 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 R.A.T. S.R.L., să reprezinte R.A.T. S.R.L. în faţa 
notarului public, în vederea semnării contractului de vânzare – cumpărare, 
autentificării Actului Constitutiv actualizat şi a oricăror acte adiţionale de modificare, 
precum şi îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, ca urmare a modificărilor survenite.  
 - Împuternicirea dlui. Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. S.R.L. să 
efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul 
Dolj. 
 
 

 Director Executiv,              Director Executiv Adjunct, 
      Delia Ciucă                                 Alin Glăvan 

 
 
               Şef Serviciu, 
                                                                                Claudiu Iancu 

 
 

                Întocmit, 
                                                                                   insp. Ioana Ionică                            



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 207969 / 14.12.2018 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr. 206381 / 13.12.2018 
- Raportul Directiei Patrimoniu nr. 206385/13.12.2018 
- Raportul Directiei Servicii Publice nr. 207010/2018 
- Raportul Directiei Economico-Financiara nr. 207820/14.12.2018 
- Adresele nr. 126888 / 2018  și  nr.  127662 / 2018 prin care Direcția Elaborare 

și Implementare Proiecte informează despre situația/stadiul proiectului 
,,Modernizare depou și modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea 
electrică a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai 
(FP/Craiova/4.1/12/10.01.2018)”, identificat în cadrul Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă al polului de creștere Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 412/2017. 

- HCL nr. 5/2016 privind reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome 
de Transport Craiova în societate comercială cu răspundere lmitată, cu Asociat 
Unic, Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, având 
denumirea R.A.T. SRL 

- HCL nr. 94/2018 privind majorarea capitalului social subscris, prin aport în 
natură, la R.A.T. S.R.L. 

- Legii nr 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată,  
- Legea 31/1990 – privind Societatile comerciale 
- Art.554, art. 860-861 şi art. 1650, art.1674 din Noul Cod Civil 
- Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
- Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 

 
AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind 
 

1. Mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. R.A.T. S.R.L., următoarea ordine de zi:   

- Aprobarea vânzării de către S.C. R.A.T. S.R.L. 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 Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C1-birouri, clădire cu P+1E, cu 
Sc=210,79mp - Grup exploatare construcţii 
- Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă),  C3-boxa rectificat bandaje Sc=100,94 
mp 
- Imobil situat în 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 Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C5-Staţie spălare+vopsitorie, cu Sc= 
462,95mp 
- Imobil situat în 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 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 Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu regim de 
înălţime  P+1E cu Sc= 3772,71mp – Hală întreţinere extindere 
- Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu regim de 
înălţime  P+1E cu Sc=3772,71mp – Platformă maşini ridicate 
- Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreţinere, cu regim de 
înălţime  P+1E cu Sc = 3772,71mp – Reţea canalizare 
- Imobil situat în 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 Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă)  C9-Magazie materiale, Sc=175,32 mp 

- 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.; 

- Valoarea totala a capitalului social de 7.946.570 lei al SC 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. 
- modificarea in mod corespunzator a Actului Constitutiv 
 - 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 R.A.T. S.R.L., să reprezinte R.A.T. S.R.L. 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.  



  

 - Împuternicirea dlui. Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. S.R.L. să efectueze 
cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dolj. 
 

2. Aprobarea achizitionarii de la S.C. R.A.T. S.R.L. a bunurilor imobile din capitalul 
social identificate la pct. 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   

3. Prețul va fi achitat în 2 tranșe, respectiv 10.000 lei la data semnării contractului, 
iar diferenta în sumă de 2.811.627 lei până la 31 ianuarie 2019; 

4.  Aprobarea   împuternicirii   Primarului  Municipiului  Craiova sa semneze si să   
reprezinte  Municipiul Craiova în faţa notarului public şi sa îndeplineasca formalitatile 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege;  
      5.Cheltuielile ocazionate  cu   autentificarea  și   îndeplinirea  condițiilor  de  
publicitate imobiliară  prevăzute  de  lege, vor  fi  suportate  de  catre Municipiul 
Craiova. 
      6. Se modifică in mod corespunzător Hotararea Consiliului Local nr. 94/29.03.2018 
si Hotararea Consiliului Local nr. 5/2016. 
 

 
       Director Executiv,           Întocmit, 
       Ovidiu Mischianu                           c.j. Pîrvu Mariana-Denisa 
                 
                                                                                                         c.j. Nefiru Georgiana 
                 
                                                                                                          c.j. Bedelici Nicoleta 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                       
SERVICIUL BUGET                                                                                           
NR. 207820/14.12.2018 
                                                                                                                Se aprobă 
                                                                                                                   Primar, 
                                                                                                              Mihail Genoiu 
 
 
 

                                                                                            Avizat, 
                                                                                               Administrator Public, 

                                                                                                         Marian – Sorin Manda 
 
 
                                                                                                                         

R A P O R T 
 

Prin HCL nr. 94/29.03.2018 a fost majorat capitalul social subscris prin aport în 

natură cu bunurile imobile a căror valoare iniţială a fost de 5.114.820 lei, iar în urma 

evaluării de către SC Lero Advanced Consulting SRL au ajuns la o valoare justă de 

7.946.370 lei. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  ne-a transmis prin 

adresa nr. 85913/2018, precizări cu privire la fişa de proiect „Modernizare depou şi 

modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – 

Modernizare depou tramvaie” care a obţinut cel mai mare punctaj din lista iniţială 

pentru O.S.4.1 şi anume faptul că este necesar ca Municipiul Craiova să dovedească 

dreptul de proprietate/administrare asupra imobilului ce face obiectul depoului de 

tramvai. 

Prin adresa nr. 127662/2018, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte a 

prezentat o informare cu privire la stadiul fişelor de proiecte prioritare din cadrul Axei 4 

a POR 2014-2020.  

Prin raportul de evaluare nr. 173483/14 decembrie 2017 întocmit de expert 

evaluator  Toader Ludmila administrator al SC Lero Advance Consulting SRL, bunul 

reprezentând „depou tramvaie” a fost evaluat la suma de 2.821.627 lei. 

Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin adresa nr. 

1696872018 a propus includerea în programul de investiţii a obiectivului „Achiziţie 

Depou tramvai din Municipiul Craiova şi DALI”. 
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Urmare celor prezentate mai sus propunem Consiliului Local aprobarea, 

următoarelor: 

1. Completarea   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 reprezentând contravaloarea „Depou tramvaie”, evaluat conform Raportului de 

evaluare nr. 173483/14 decembrie 2017 întocmit de expert evaluator Toader Ludmila 

administrator al SC Lero Advanced Consulting SRL. 

      În urma operaţiunii de vânzare a bunurilor imobile menţionate, valoarea totală 

a capitalului social în valoare de 7.946.570 lei format din 794.657 părţi sociale fiecare 

în valoare de 10 lei, nu se modifică, 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. 

2. Modificării în mod corespunzător al art. 7 din Actul Constitutiv al R.A.T. SRL 

Craiova. 

3. Achiziţionarea imobilului în valoare de 2.821.827 lei în 2 tranşe: prima de 

10.000 la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar diferenţa la data de 31 

ianuarie 2019. 

4. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, prevederile art. 1, 2 şi 3 din prezenta 

hotărâre. 

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 

94/29.03.2018. 

 

          Director executiv,                    Şef Serviciu,                            Întocmit, 
          Lucia Ştefan                  Daniela Militaru             insp. Venus Bobin 
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