
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

              
                                                                  PROIECT  

                    HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, 
pe anul 2022 

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

27.10.2022; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.184726/2022, raportul nr.185043/2022 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.185303/2022 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe 
anul 2022; 
           În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 și 4 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr.317/2022 privind bugetul de stat pe anul 2022 şi Ordinului 
Ministrului Finanţelor nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 
de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu 
modificările și completările ulterioare;  

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, 
pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL Craiova, rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.61/2022. 

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

 
 

               INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                   PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
       Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                              
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                         
SERVICIUL BUGET                                                                                         
NR. 184726/20.10.2022 
 

  
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al R.A.T SRL pe anul 2022  
 

 
 
 

Având în vedere:  
- adresa nr.15515/2022, prin care R.A.T SRL ne solicită rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022; 
- art. 10, alin. 2 şi alin. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- având în vedere gradul ridicat de uzură al obiectivului Bucla de întoarcere a tramvaielor din 
zona OMV Severinului este necesară reabilitarea acesteia în regim de urgență , fapt ce 
impune modificarea listei de investiții pe anul 2022; 
- în urma analizei efectuată la data de 30.09.2022, între planificarea și realizarea veniturilor și 
cheltuielilor se constată diferențe ce impun modificări în bugetul societății. 

În temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 şi alin. 4 din O.G. nr. 26/2013  privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind 
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136,  art. 196, alin. 1, 
lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de 
zi a ședinței ordinare din data de 27.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
poiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T. SRL pe anul 2022. 

             
Primar, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
 

  
                                                             Întocmit, 

      Pt. Director executiv, 
     Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR.185043/21.10.2022             
    
           
 
  

R A P O R T 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

la R.A.T. SRL pe anul 2022 

 

 

 

  Având în vedere referatul de aprobare nr.184726/20.10.2022, 
           În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 și alin.4, din O.G. nr. 26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 
ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, 
operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de 
venituri si cheltuieli, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare 
modificări la nivelul indicatorilor economico-financiari . 

Prin H.C.L. nr. 61/28.02.2022 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 
R.A.T. SRL pe anul 2022. 

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia şi a Legii 317/2021  privind aprobarea bugetului de 
stat pe anul 2022, R.A.T. SRL a transmis spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, prin adresa nr. 15515/2022, propunerea de rectificare a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.  

În urma analizei efectuate de către R.A.T. SRL între planificarea și realizarea 
veniturilor și cheltuielilor, R.A.T SRL Craiova consideră necesară rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, în sensul suplimentării unor elemente de venituri 
și cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a activității și prin diminuarea cu aceeași 
sumă a altor elemente.  

Astfel, valoarea totală a veniturilor și cheltuielilor rămâne neschimbată. 
Se majorează poziția ”subvenții conform prevederilor legale în vigoare” cu suma 

de 10.000,00 mii lei, de la 42.691,00 mii lei la suma de 52.691,00 mii le, sumă ce 
reprezintă acoperirea diferențelor de preț și tarif a abonamentelor pentru transport în 
comun și contravaloarea compensației acordată de către Primăria Municipiului Craiova.                            
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În mod corespunzător se diminuează poziția ”alte venituri din exploatare” cu 
suma de 10.000,00 mii lei, de la 12.931,00 mii lei la suma de 2.931,00 mii lei.  

În cadrul capitolului Cheltuieli se modifică următoarele: 
A.Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu suma de 1.280,00 mii lei, de 

la 24.678,00 mii lei la suma de 25.958,00 mii lei, astfel: 
-”cheltuieli privind stocurile” și anume ”cheltuieli cu combustibilii” se majorează 

cu suma de 3.500,00 mii lei, de la 12.392,00 mii lei la suma de15.892,00 mii lei; 
-”cheltuieli privind stocurile” și anume ”cheltuieli de natura obiectelor de 

inventar” se diminuează cu suma de 250,00 mii lei, de la 365,00 mii lei la suma de 
115,00 mii lei; 

-”cheltuieli privind stocurile” și anume ”cheltuieli privind energia și apa” se 
diminuează cu suma de 1.670,00 mii lei, de la 7.115,00 mii lei la suma de 5.446,00 mii 
lei; 

-”cheltuieli cu întreținerea și reparațiile” se majorează cu suma de 300,00 mii lei, 
de la 240,00 mii lei la suma de 540,00 mii lei; 

-”cheltuieli cu chiriile” se majorează cu suma de 15,00 mii lei, de la 0,00 mii lei 
la suma de 15,00 mii lei; 

-”cheltuieli cu primele de asigurare” se diminuează cu suma de 315,00 mii lei, de 
la 794,00 mii lei la suma de 479,00 mii lei; 

-”cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate” se diminuează cu suma de 40,00 
mii lei, de la 100,00 mii lei la suma de 60,00 mii lei; 

-”cheltuieli poștale și taxe telecomunicații” se majorează cu suma de 35,00 mii 
lei, de la 107,00 mii lei la suma de 142,00 mii lei; 

-”cheltuieli cu serviciile bancare”  se majorează cu suma de 15,00 mii lei, de la 
suma de 150,00 mii lei la suma de 165,00 mii lei; 

-”alte cheltuieli” se diminuează cu suma de 310,00 mii lei, de la 740,00 mii lei la 
suma de 430,00 mii lei; 

Alte cheltuieli de exploatare și cheltuielile financiare se diminuează cu suma de 
1.280,00 mii lei astfel: 

-”cheltuieli cu majorări și penalități”,se diminuează cu suma de 900,00 mii lei, de 
la suma de 1000,00 mii lei la suma de 100,00 mii lei; 

-”cheltuieli cu amortizarea”,se diminuează cu suma de 500,00 mii lei, de la suma 
de 1.500,00 mii lei la suma de 1.000,00 mii lei; 

- ”cheltuielile financiare” se majorează cu suma de 120,00 mii lei, de la suma de 
100,00 mii lei la suma de 220,00 mii lei, datorită creșterii accentuate a dobinzilor și 
comisioanelor bancare. 

Deoarece Bucla de întoarcere a tramvaielor din zona OMV Severinului prezintă 
un grad ridicat de uzură, fiind necesară reabilitarea acesteia în regim de urgență întrucât 
este degradată și nu mai poate oferi un nivel de siguranță acceptabil pentru tramvaiele 
care circulă pe acest sector, R.A.T SRL consideră necesară proiectarea și execuția 
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investiției pentru lucrarea de ”Reabilitare linie tramvai și montaj macazuri buclă OMV 
Severinului (proiectare și execuție)” modificând lista de investiții pe anul 2022. 

Astfel, în urma analizei efectuate de către R.A.T. SRL a listei de investiții se 
propun următoarele modificări: 

-”reabilitare linie de tramvai și montare macaze” se majorează cu suma de 350,00 
mii lei, de la suma de 200,00 mii lei la suma de 550,00 mii lei; 

-”achiziție autospecială aprovizionare” se diminuează cu suma de 100,00 mii lei, 
de la suma de 220,00 mii lei la suma de 120,00 mii lei; 

-”achiziție autospecială cu platformă PRB S2” se diminuează cu suma de 100,00 
mii lei, de la suma de 300,00 mii lei la suma de 200,00 mii lei; 

-”achiziție automacara 18 t S2” se diminuează cu suma de 100,00 mii lei, de la 
suma de 300,00 mii lei la suma de 200,00 mii lei; 

-”achiziție autobasculantă 16 t S2” se diminuează cu suma de 50,00 mii lei, de la 
suma de 200,00 mii lei la suma de 150,00 mii lei; 

În conformitate cu anexea şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 
cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2022 se prezintă astfel: 
 
          - mii lei - 

Denumire indicatori 
Buget 
H.C.L 

61/2022 

Influenţe 
+/- 

Buget 
după 

rectificare 

Estimări 
2023 

Estimări 
2024 

VENITURI 
TOTALE 

80.521,00 0,00 80.521,00 88.573,00 97.430,00 

CHELTUIELI 
TOTALE 

79.869,00 0,00 79.869,00 87.856,00 96.641,00 

PROFIT/PIERDERE +652,00 0,00 +652,00 +717,00 +789,00 
 
Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 şi alin. 4 

din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 
completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii 
bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 

 
1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe 

anul 2022, conform anexei; 
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2. Mandatarea domnului Dan Zorila, reprezentantul Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2022. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 61/28.02.2022 
 
 
 

Pt. Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
       Data: 
       Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 
 
 

 

Întocmit, 
consilier Claudia Popa 

Îmi asum responsabilitatea pentru  
fundamentarea, realitatea  

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                         Data: 
                                         Semnătura: 
 



9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6 7 8 9 10

I. 1 80521 80521 100 88573 97430 110 110

1
2 80520 80520 100 88572 97429 110 110

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în 

vigoare
3 42691 52691 123 57960 63756 135,8 110

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în 

vigoare 4 0 0 0 0 0 0 0

2 5 1 1 0 1 1 0 0

II 6 79869 79869 100 87856 96641 110 110

1
7 79769 79649 100 87614 96375 109,8 110

A. 8 24678 25958 105 28554 31409 115,7 110

B.
9 979 979 100 1077 1185 110 110

10 51612 51612 100 56773 62451 110 110

C0
Cheltuieli de natură 

salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)
11 49484 49484 100 54432 59876 110 110

C1 ch. cu salariile 12 44424 44424 100 48866 53753 110 110

C2 bonusuri 13 5060 5060 100 5566 6123 110 110

C3
alte cheltuieli cu personalul, din care:

14 0 0 0 0 0 0 0

cheltuieli cu plati compensatorii 

aferente disponibilizărilor de personal
15 0 0 0 0 0 0 0

C4
Cheltuieli aferente contractului de 

mandat si a altor organe de conducere 

si control, comisii si comitete

16 200 200 100 200 200 100 100

C5
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de 

angajator 17 1928 1928 100 2121 2333 110 110

D. 18 2500 1100 44 1210 1331 48,4 110
2 19 100 220 220 242 266 242 110

III 20 652 652 100 717 789 110 110

IV 1 21 0 0 0 0 0 0 0

2 22 0 0 0 0 0 0 0

3 23 0 0 0 0 0 0 0

4 24 0 0 0 0 0 0 0

ANEXA 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2022

mii lei

INDICATORI
Nr. 

rd.

Aprobat 

an curent 

cf. HCL 

61/2022

Propuneri 

rectificare 

2022

Estimări 

an 2023

Estimări 

an 2024

%

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= 

Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:
cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 

asimilate

C.

cheltuieli cu personalul, 

(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din 

care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 

(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 

AMÂNAT

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

 % 

6=5/4*100



5 25 0 0 0 0 0 0 0

V 26 0 0 0 0 0 0 0

1 27 0 0 0 0 0 0 0

2 28 0 0 0 0 0 0 0

3 29 0 0 0 0 0 0 0

4 30 0 0 0 0 0 0 0

5 31 0 0 0 0 0 0 0

6 32 0 0 0 0 0 0 0

7 33 0 0 0 0 0 0 0

8 34 0 0 0 0 0 0 0

a) 35 0 0 0 0 0 0 0
b) 36 0 0 0 0 0 0 0
c) 37 0 0 0 0 0 0 0

9 38 0 0 0 0 0 0 0

VI 39 0 0 0 0 0 0 0

VII 40 0 0 0 0 0 0 0

a) 41 0 0 0 0 0 0 0

b) 42 0 0 0 0 0 0 0
c) 43 0 0 0 0 0 0 0
d) 44 0 0 0 0 0 0 0
e) 45 0 0 0 0 0 0 0

VIII 46 3560 3560 100 2695 2495 104 100

1 47 0 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0 0

IX 49 3560 3560 100 2695 2495 104 100

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 

ELEMENTELE DE MAI SUS

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI 

DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-

Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 

prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii 

precedenți

Constituirea surselor proprii de finanțare 

pentru proiectele cofinanțate din 

împrumuturi externe, precum și pentru 

constituirea surselor necesare rambursării 

ratelor de capital, plații dobânzilor, 

comisioanelor și altor costuri aferente 

acestor împrumuturi
Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea 

sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 

32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

Participarea salariaților la profit în limita a 

10% din profitul net, dar nu mai mult de 

nivelul unui salariu de bază mediu lunar 

realizat la nivelul operatorului economic în 

exercițiul financiar de referință

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de 

stat sau local în cazul regiilor autonome, 

ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul 

societăților/ companiilor naționale și 

societăților cu capital integral sau 

majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat

- dividende cuvenite bugetului local
- dividende cuvenite altor acționari

Alocații de la buget

alocații bugetare aferente plății 

angajamentelor din anii anteriori

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

Profitul nerepartizat pe destinațiile 

prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează 

la alte rezerve și constituie sursă proprie 

de finanțare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 

EUROPENE, din care

cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din 

care:

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli



X 0 0 0 0 0 0 0

1 50 785 785 100 785 785 100 100

2 51 754 754 100 760 765 101 101

3 52 5330 5330 100 5863 6449 110 110

4 53 4548 4548 100 5003 5503 110 110

5 54 107 107 100 117 127 109 109

6 55 107 107 100 117 127 109 109

7 56 0 0 0 0 0 0 0

8 57 992 992 100 992 992 100 100

9 58 0 0 0 0 0 0 0

10 59 48 48 100 48 48 100 100

PT DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

DANIELA MILITARU LUCIA ȘTEFAN

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariați total

Castigul mediu lunar pe salariat 

(lei/persoană) determinat pe baza 

cheltuielilor de natură salarială *)

Câștigul mediu lunar pe salariat 

(lei/persoană) determinat pe baza 

cheltuielilor de natură salarială, recalculat 

cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

Productivitatea muncii în unități valorice 

pe total personal mediu (mii lei/persoană) 

(Rd.2/Rd.51)

Productivitatea muncii în unități valorice 

pe total personal mediu recalculată cf. 

Legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii în unități fizice pe 

total personal mediu (cantitate produse 

finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 

(Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

Plăți restante

Creanțe restante

DATE DE FUNDAMENTARE



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 185303/ 21.10.2022 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 184726/20.10.2022,               
-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 185043/21.10.2022 privind aprobarea 

rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli, la RAT SRL pe anul 2022, 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 

participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.317/2022 a  bugetului de stat pe 

anul 2022 si OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , 

precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioarew, HCL 

5/2016, HCL 114/2016, HCL 61/2022, 

-Potrivit art 129 coroborat cu art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ,cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

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

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 185043/2022 privind aprobarea 
rectificaii bugetului de venituri şi cheltuieli, la RAT SRL pe anul 2022 si mandatarea domnului Dan Zorila, 
reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2022. 

 

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                             
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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