
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT  
         
            

      HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea accesării de către R.A.T. SRL a unei linii de credit 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 

   Având în vedere raportul nr.108469/2016 întocmit de Direcţia Economico- 
Financiară prin care se propune aprobarea accesării de către R.A.T. SRL a unei linii de 
credit;  

   Potrivit prevederilor art.15 alin.3 lit f din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.5/2016 referitoare la actul constitutiv al R.A.T. SRL; 

În temeiul art.36 alin. 2, lit a, coroborat cu alin. 3, lit. c, 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 valoare de 
1.500.000 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi R.A.T. SRL vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
            PRIMAR,           PT. SECRETAR, 

      Lia - Olguţa VASILESCU              Ovidiu MISCHIANU 
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MUNCIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Nr. 108469/21.06.2016 

SE APROBĂ, 
P R I M A R, 

Lia Olguţa Vasilescu 

  
 
 
 
 
 

R A P O R T 
privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului 

Craiova în calitate de asociat unic a accesării de către R.A.T. S.R.L. 
Craiova a unei linii de credit în valoare de 1.500.000 lei 

 
 
 
 

Prin adresa nr. 8575/13.06.2016 R.A.T. S.R.L. Craiova solicită 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de asociat unic ce 

exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile care potrivit legii revin 

adunării generale, să aprobe accesarea de către R.A.T. S.R.L. Craiova a 

unei linii de credit în valoare de 1.500.000 lei. 

Motivaţia acestei solicitări e dată de faptul că în derularea activităţii 

cotidiene R.A.T. S.R.L. Craiova duce lipsă de lichidităţi, care până la 

această dată erau acoperite de o linie de credit în valoare de 710.000 lei, 

care începând cu data de 01.07.2016 va fi lichidată. În aceste condiţii, 

pentru desfăşurarea activităţii curente în această perioadă de vară, când 

nivelul încasărilor provenit atât din abonamente (elevi, pensionari şi 

celelalte categorii), cât şi din bilete, vor fi mai reduse, iar societatea 

pentru a funcţiona are nevoie de un flux de numerar constant pentru a-şi 

achita obligaţiile pentru diverşi furnizori, solicită aprobarea pentru 

accesarea acestei linii de credit pentru a fi ultilizată atunci când este 

nevoie. 
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Având în vedere prevederile art. 15 alin. 3 lit. f din Statutul societăţii, 

aprobat prin H.C.L. nr. 5/2016, este atributul asociatului unic să 

hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare (linia de 

credit se înscrie în această prevedere) de către R.A.T. S.R.L. Craiova. 

În calitatea sa de asociat unic al R.A.T. S.R.L. Craiova, Consiliul 

Local al Municipiului Craiova în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 

lit. c din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare, exercită în numele unităţii 

administrativ-teritoriale toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome în 

condiţiile legii. 

Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova în calitate de asociat unic al R.A.T. S.R.L. Craiova să aprobe 

accesarea de către R.A.T. S.R.L. Craiova a unei linii de credit în valoare 

de 1.500.000 lei. 

Anexăm adresa R.A.T. S.R.L. Craiova nr. 9818/11.07.2016. 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Nicolae Pascu 
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MUNCIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 
 
 
 

Propuneri pentru 
şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova din iunie 2016 

 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în calitate de asociat unic a accesării de către 
R.A.T. S.R.L. Craiova a unei linii de credit în valoare de 1.500.000 lei. 
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