
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
     PROIECT    

            
      HOTĂRÂREA NR.____ 

privind majorarea capitalului social subscris, prin aport în natură, la R.A.T. 
SRL 

 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 

   Având în vedere rapoartele nr.49571/2018 şi nr.51989/2018 întocmite de Direcţia 
Economico-Financiară şi Direcţia Servicii Publice prin care se propune majorarea 
capitalului social subscris, prin aport în natură, cu bunuri imobile, la R.A.T. SRL;  

    În conformitate cu prevederile art.4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome şi art.13 din Legea 31/1990 privind 
societățile comerciale; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.c, d, coroborat cu  alin.6 lit.a pct.14, 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 majorarea capitalului social subscris al R.A.T. SRL, cu suma de 
7.946.370 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor imobile identificate anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin aport în natură, format din 
794.637 părţi sociale, fiecare în valoare de 10 lei. 

Art.2. Se aprobă modificarea prevederilor art.7 din actul constitutiv al R.A.T. SRL, care 
va avea următorul conţinut:  

            „Capitalul social al R.A.T. S.R.L. va fi de 7.946.570 lei format din 794.657 părţi 
sociale fiecare în valoare de 10 lei, constând în aport în numerar in suma de 200 
lei format din 20 părţi sociale fiecare în valoare de 10 lei şi aport in natura în 
suma de 7.946.370 lei reprezentând contravaloarea bunurilor imobile identificate 
în anexa la prezenta hotărâre, format din 794.637 părţi sociale fiecare în valoare 
de 10 lei”. 

Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, prevederile art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre. 



Art.4. Se împuterniceşte dl.Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. SRL, să efectueze 
cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Dolj. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2016. 

Art.6. 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, SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
  

 



                                                                                                                
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 51989/26.03. 2018 
                                                                                                                          Se aprobă, 
                                                                                                                            PRIMAR 
                                                                                                                         Mihail Genoiu 

 
 
 

                                                                                                                               Avizat 
                                                                                                                   Administrator Public 
                                                                                                                   Marian Sorin Manda 

 
 

RAPORT 
 
 

 Prin adresa nr. 4047/2018  înregistrată la Primăria Muncipiului Craiova sub 
nr.44172/2018, R.A.T SRL propune majorarea prin aport în natură a capitalului social 
subscris. 
           R.A.T SRL a luat fiinţă ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administraţie 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 tranformarea în societate comercială cu răspundere limitată şi preluarea de către 

noua societate a patrimoniului propriu precum şi a activului regiei, aşa cum rezultă 

din situaţiile financiare întocmite la 31.12.2015. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova a adoptat la data de 08 ianuarie 2016 

Hotărârea nr.5 prin care s-a aprobat reorganizarea prin transformare a Regiei 

Autonome de Transport Craiova în societate comercială cu răspundere limitată, cu 

asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 Conform art.2 din H.C.L. 5/2016 la data înfiinţării R.A.T SRL, capitalul social 

a fost stabilit la suma de 200 lei şi reprezintă aport în numerar al Municipiului 

Craiova aflat integral în proprietatea asociatului unic. 

 De asemenea, potrivit art.5(2) din actul constitutiv al societăţii patrimoniul 
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propriu al Regiei Autonome de Transport Craiova, aşa cum rezultă din situaţiile 

financiare întocmite la data de 31.12.2015, în valoare de 43.323.803,57 lei a fost 

preluat de societatea comercială R.A.T SRL precum şi activul şi pasivul regiei. 

 Având în vedere complexitatea activităţii de evaluare a patrimoniului fostei 

regii, datorită numărului mare de active cât şi a documentelor doveditoare de intrare a 

acestora în patrimoniu, la data înfiinţării societăţii capitalul social a fost constituit 

fără a se avea în vedere şi aportul în natură reprezentat de activele corporale care au 

fost preluate din proprietatea regiei în cea a R.A.T SRL, ulterior solicitându-se 

Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj desemnarea unui 

evaluator care să evalueze bunurile mobile şi imobile ale fostei Regii Autonome de 

Transport Craiova pentru ca acestea să fie aduse ca aport la capitalul social al R.A.T. 

SRL. 

 Prin adresa nr. 16307/28.03.2016, Oficiul Registrului Comerţului a desemnat 

pe doamna Toader Ludmila în calitate de evaluator iar ulterior a fost încheiat 

contractul de prestări servicii nr. 15939/22.11.2017 între R.A.T. SRL şi SC Lero 

Advanced Consulting SRL, având ca obiect prestarea serviciilor de evaluare a 

bunurilor fostei Regii Autonome de Transport Craiova. Raportul de evaluare a fost 

comunicat către R.A..T. SRL prin adresa nr. 342/10.01.2018. 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin din O.U.G. 30/1997, privind 

reorganizarea regiilor autonome, cu modificările şi completările, capitalul social 

iniţial al societăţilor comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome, 

evaluat după normele în vigoare, se stabileşte prin actul administrativ individual de 

reorganizare, cu avizul Ministerului Finanţelor, al ministerelor de resort şi/sau al 

autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, şi se varsă integral la data 

constituirii lor. 

 Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.36 (3)pct c,  

din Legea 215/2001, art.4(1) din OUG 30/1997,  supunem spre aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1.majorarea capitalului social subscris al R.A.T. SRL cu suma de 7.946.370 lei, 

reprezentând contravaloarea bunurilor imobile identificate, conform Raportului de evaluare 



înregistrat sub nr. 342/10.01.2018 întocmit de SC Lero Advanced Consulting SRL, 

aport în natură, format din 794.637 părţi sociale, fiecare în valoare de 10 lei, potrivit 

Anexei la prezentul Raport; 

2.modificarea prevederilor art. 7 din actul constitutiv al S.C. R.A.T. S.R.L. care va 

avea următorul conţinut: Capitalul social al R.A.T. S.R.L. va fi de 7.946.570 lei 

format din 794.657 părţi sociale fiecare în valoare de 10 lei, constând în aport în 

numerar in suma de 200 lei format din 20 părţi sociale fiecare în valoare de 10 

lei şi aport in natura în suma de 7.946.370 lei reprezentând contravaloarea 

bunurilor imobile identificate în anexa la prezenta hotărâre, format din 794.637  

părţi sociale fiecare în valoare de 10 lei; 

3.mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. S.R.L., propunerile prevăzute la art.1 si 2 din 

prezentul raport; 

4.împuternicirea d-lui Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, să efectueze 

cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj; 

5.Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 5/2016. 

              Director Executiv,                         Sef Serviciu,  
   Delia Ciucă                                                               Claudiu Iancu 
      

 
 
 
    Vizat de legalitate,                                                               Întocmit, 

    Cons. jur. Nicoleta Bedelici                                             Dorel Vladu 
 

 
 


	proiect
	raport rat

