
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
     PROIECT    

            
      HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.157/2018 referitoare la 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 
30.04.2020; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.59906/2020, raportul nr.60133/2020 al 
Direcţiei Economico-Financiară și nr.60192/2020 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 referitoare la accesarea de către 
R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei;  

   În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și 
Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, 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 majorarea liniei de credit contractată de R.A.T. SRL de la Banca    

Comercială Română S.A., cu suma de 2.000.000 lei.  
Art.2.  Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze majorarea liniei de credit aprobată 
la art.1 din prezenta hotărâre 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.157/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan și  
R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
          PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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                                                                                     Se aprobă,                         
                                                                                     Primar, 

                                                                                       Mihail Genoiu 
 
 
                                                                     

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind modificarea H.C.L. nr.157/2018 referitoare 

 la accesarea de către R.A.T. SRL   

a unei linii de credit în sumă 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/26.04.018 s-a aprobat accesarea  de către 

R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei, ulterior fiind modificat art.2 

cu privire la garanţiile depuse pentru accesarea acestei linii de credit prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 438/31.10.2019. 

Având în vedere dispoziţiile Decretului nr. 195/16.03.2020 potrivit căruia a fost 

instituită starea de urgenţă pe teritoriul României pe o durată de 30 de zile şi ţinând 

seama că potrivit actului normativ mai sus menţionat s-a dispus luarea unor măsuri 

pentru asigurarea continuităţii activităţii de transport în comun, precum şi scăderea 

încasărilor din vânzarea de bilete şi abonamente, urmare a suspendarii cursurilor din 

toate unităţile de învăţământ, activităţii unor agenţi economici cărora societatea le presta 

servicii, instituirii muncii la domiciliu şi limitarea deplasării populaţiei, R.A.T. SRL 

solicită prin adresa nr.5460/2020, înregistrată sub nr.58848/2020, majorarea liniei de 

credit contractată de la Banca Comercială Română SA cu suma de 2.000.000 lei pentru 

crearea unui capital de lucru şi susţinerea desfăşurării serviciului de transport în această 

perioadă.  

De asemenea solicită mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul 

Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL majorarea liniei 

de credit contractată de R.A.T. SRL de la Banca Comercială Română SA cu suma de 

2.000.000 lei.  



Avand in vedere prevederile art.136, art.196, alin.1, lit.a, din Ordonanţa de 

urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu art.30,31 din Legea 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, propunem aprobarea modificării H.C.L. nr.157/2018 referitoare la 

accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei 

 

. 

 

Pt.Director executiv, 
Daniela Militaru 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      
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NR.60133/14.04.2020  
 
 
                                                                                                                           

Se aprobă 

Primar, 

Mihail Genoiu 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea H.C.L. nr.157/2018 referitoare 

 la accesarea de către R.A.T. SRL   

a unei linii de credit în sumă 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/26.04.2018 s-a aprobat accesarea  de 
către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei, ulterior fiind modificat 
art.2 cu privire la garanţiile depuse pentru accesarea acestei linii de credit prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 438/31.10.2019, astfel: 

-  ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise la creditor; 
- ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Craiova, str.Calea Bucureşti, 

bl.17A, scara 1, parter, înscris în cartea funciară cu nr.3105/0/1, proprietatea R.A.T. 
SRL; 

- ipoteca mobiliară asupra creanţelor R.A.T SRL provenite din contractele 
încheiate cu  6 clienţi ai societăţii. 

În anul 2019 a fost încheiat contractual de credit nr.7325 între R.A.T. SRL şi 
Banca Comercială Română SA.  

 
  

  
 



 
 
Având în vedere dispoziţiile Decretului nr. 195/16.03.2020 potrivit căruia a fost 

instituită starea de urgenţă pe teritoriul României pe o durată de 30 de zile şi ţinând 
seama că potrivit actului normativ mai sus menţionat s-a dispus luarea unor măsuri 
pentru asigurarea continuităţii activităţii de transport în comun, precum şi scăderea 
încasărilor din vânzarea de bilete şi abonamente, urmare a suspendarii cursurilor din 
toate unităţile de învăţământ, activităţii unor agenţi economici cărora societatea le presta 
servicii, instituirii muncii la domiciliu şi limitarea deplasării populaţiei, R.A.T. SRL 
solicită prin adresa nr.5460/2020, înregistrată sub nr.58848/2020, majorarea liniei de 
credit contractată de la Banca Comercială Română SA cu suma de 2.000.000 lei pentru 
crearea unui capital de lucru şi susţinerea desfăşurării serviciului de transport în această 
perioadă.  
 Având în vedere cele menţionate, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 
 1. Majorarea liniei de credit contractată de R.A.T. SRL de la Banca Comercială 
Română SA cu suma de 2.000.000 lei.  

2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL majorarea liniei de credit 
contractată de R.A.T. SRL de la Banca Comercială Română SA cu suma de 2.000.000 
lei.  

 

          Pe cale de consecinţă se modifică H.C.L. nr.157/26.04.2018.      
 

 

         

Pt.Director executiv, Întocmit, 
Daniela Militaru cons. Gabriela Stancu 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 60192/ 14.04.2020 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

- Referatul  de aprobare nr. 59906/14.04.2020 ,                         

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 60133/14.04.2020  

- H.C.L. nr.157/2018 modificata prin HCL 438/2019, Decretul 195/2020, art. 129  si art 

196 alin (1), lit.a,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

    AVIZAM FAVORABIL 

      Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 60133/14.04.2020 

privind: 

- majorarea liniei de credit contractata de RAT SRL de la Banca Comerciala Romana SA 

cu suma de 2.000.000 lei, 

- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova domnul Zorila Dan, sa voteze in 

Adunarea Generala a Asociatilor RAT SRL majorarea liniei de credit contractata de RAT 

SRL de la Banca Comerciala Romana SA cu suma de 2.000.000 lei, 

- modificarea in mod corespunzator a H.C.L. nr.157/26.04.2018.     

 

Director Executiv      Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Toncea Lia Martha 
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