
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
  

         HOTĂRÂREA NR.___ 
privind aprobarea achiziţionării de către R.A.T. SRL a 10 mijloace de transport 

noi, în sistem leasing financiar, cu opţiunea de cumpărare  
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.180958/2019, rapoartele 
nr.180961/2019 şi nr.187876/2019 întocmite de Direcţia Economico-Financiară și 
rapoartele de avizare nr.181010/2019 şi nr.187984/2019 ale Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea achiziţionării 
de către R.A.T. SRL a 10 mijloace de transport noi, în sistem leasing financiar, cu 
opţiunea de cumpărare;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și completată și Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată și 
completată; 
          Potrivit art.11 alin.2 lit.f din Actul constitutiv al R.A.T. SRL, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2017; 

      În temeiul art.129 alin.2 lit.b și d, coroborat cu alin.4 lit.b și alin.7 lit.n, art.132, 
art.139 alin.3 lit.b, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă achiziţionarea  a 10 mijloace de transport noi, în sistem leasing 

financiar, cu opţiunea de cumpărare. 
Art.2.  Se aprobă garantarea leasingului financiar cu bunurile achiziţionate. 
Art.3. Se aprobă împuternicirea următoarelor persoane din cadrul R.A.T. SRL, în 

vederea semnării tuturor documentelor aferente procedurii de leasing financiar: 
- Tănăsescu Marcel - Administrator; 
- Păun Jeana - Director economic; 
- Udriştoiu Raluca - Şef Birou jurdic; 
- Camen Cecilia - Şef Birou achiziţii. 

Art.4. Se mandatează dl. Dan Zorilă, reprezentantul municipiului Craiova, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL aprobarea achiziţionării a 10 
mijloace de transport noi, în sistem leasing financiar, cu opţiunea de cumpărare. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, R.A.T. SRL şi  

            dl. Dan Zorilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
INIŢIATOR,  AVIZAT, 

PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



  

               
 



MUNCIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
NR. 187876/28.10.2019 

                                    

        Se aprobă, 
                                                                                                                                 PRIMAR 

 MIHAIL GENOIU 
 
 
 

          Avizat, 
ADMINISTRATOR PUBLIC 
 MARIAN SORIN-MANDA 

 
 
 

RAPORT 
privind îndreptare eroare materială din raportul nr. 180961/17.10.2019 

 
 În raportul nr. 180961/17.10.2019 s-au propus spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

1.Aprobarea achiziţionării a 10 mijloace de transport noi în sistem leasing 
financiar cu opţiunea de cumpărare în anul 2019. 
   2. Mandatarea domnului Dan Zorilă, reprezentantul Municipiului Craiova pentru a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor accesarea  unui contract de leasing financiar în 
anul 2019. 

Prin adresa nr.13798/10.10.2019 R.A.T SRL solicită  aprobarea investiţiei având 
ca obiect achiziţia  de 10 autobuze noi în sistem de leasing financiar, cu opţiunea de 
cumpărare  în scopul realizării investiţiilor propuse a fi realizate  de către R.A.T SRL în 
anul 2019. 

Având în vedere faptul că R.A.T SRL, pentru diminuarea efortului financiar 
propune achiziţionarea celor 10 autobuze prin eşalonarea plăţilor pe o perioada de 5  ani, 
se impune modificarea titlului raportului nr.180961/17.10.2019 din “Raport privind 
aprobarea achiziţionării de către R.A.T SRL a 10 mijloace de transport noi în sistem 
leasing financiar cu opţiunea de cumpărare pe anul 2019” în noua formulă “Raport 
privind aprobarea achiziţionării de către R.A.T SRL a 10 mijloace de transport noi în 
sistem leasing financiar cu opţiunea de cumpărare”. 

De asemenea, datorită faptului că procedura de leasing financiar necesită o 
garanţie şi semnarea de către reprezentanţii R.AT.SRL a numeroase documente este 
necesar ca acestea să fie supuse spre aprobare Consiliului Local. 

Urmare celor prezentate mai sus propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 
 1.Aprobarea achiziţionării a 10 mijloace de transport noi în sistem leasing 
financiar cu opţiunea de cumpărare. 
 2.Garantarea leasingului financiar cu bunurile achiziţionate. 



 3.Împuternicirea următoarelor persoane în vederea semnării tuturor documentelor 
aferente procedurii de leasing financiar: 
 Administrator – Marcel Tănăsescu 
 Director Economic – Păun Jeana 
 Şef Birou Juridic – Raluca Udriştoiu 
 Şef Birou Achiziţii – Camen Cecilia 
 4. Mandatarea domnului Dan Zorilă, reprezentantul Municipiului Craiova pentru a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor aprobarea achiziţionării a 10 mijloace de 
transport noi în sistem leasing financiar cu opţiunea de cumpărare. 
  

 
 
 

           Pt.Director executiv,               Director executive adj.,                 Întocmit, 
        Daniela Militaru                                  Lucia Ştefan                          cons.Claudia Popa 
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