
  

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 pe anul 2019 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.180958/2019, raportul nr.180961/2019 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.181010/2019 al 
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 pe anul 2019;  
 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 în anul 2019. 
Art.2. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl. Dan Zorilă, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL accesarea unui contract de leasing 
financiar, în anul 2019. 

Art.3. 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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                           Aprobat,             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                        PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                        Mihail Genoiu 
NR. 180958/17.10.2019 
 

 Avizat, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda       
 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
privind achiziţinarea de către R.A.T SRL a  

10 mijloace de transport noi în sistem leasing financiar 

 cu opţiunea de cumpărare 

în anul 2019  

 
 

 

Prin adresa nr. 13800/10.10.2019, înregistrată  la Consiliul Local al Municipiului 

Craiova  sub nr.335/10.10.2019, R.A.T SRL, în temeiul dispoziţiilor art.11 (2), lit.f din actul 

constitutiv aprobat prin H.C.L. nr.46/23.06.2017, a Legii nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice  cu modificările şi completările ulterioare,  ne solicită aprobarea 

achiziţionării a 10 mijloace de transport noi în sistem de leasing financiar, cu opţiunea de 

cumpărare în anul 2019. 

Având în vedere starea tehnică reală a parcului de autobuze de capacitate medie şi 

mare din dotarea R.A.T. SRL, care prezintă un grad avansat de uzură fizică şi morală şi 

implicit nu îndeplineşte normele europene de protecţie a mediului înconjurător, precum şi 

necesitatea asigurării programului de transport public în comun atât în Municipiul Craiova 

cât şi în zonele industriale, se impune cu prioritate reîntinerirea parcului auto. 

De asemenea R.A.T SRL consideră că menţinerea în circulaţie a autobuzelor vechi 

este costisitoare şi ineficientă, necesitând eforturi financiare şi materiale mari, fiind astfel 

oportună achiziţia a 10 autobuze de capacitate mare 12 EURO 6 solo.  

În urma analizei economice,  R.A.T SRL a constatat că nu dispune de suma necesară 

achiziţionării din fonduri proprii a acestor mijloace  de transport în comun şi în consecinţă 

prin adresa nr.13798/10.10.2019  solicită  aprobarea  achiziţionării  a 10 mijloace de 

transport noi în sistem de leasing financiar, cu opţiunea de cumpărare în anul 2019. 
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Având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a, art. 240, alin. 2  din 

Ordonanța de urgență 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: 

 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. 

  

                         

 

      

Pt.Director executiv,                                       Director executiv adj., 

          Daniela Militaru                                                   Lucia Ştefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                           Aprobat,             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                        PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                        Mihail Genoiu 
NR.  180961/17.10.2019 
 

 Avizat, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda       
 
 
 
                                                               

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  

 
 
 
 

Prin adresa nr. 13800/10.10.2019, înregistrată  la Consiliul Local al Municipiului 

Craiova  sub nr.335/10.10.2019, R.A.T SRL, în temeiul dispoziţiilor art.11 (2), lit.f din actul 

constitutiv aprobat prin H.C.L. nr.46/23.06.2017, a Legii nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice  cu modificările şi completările ulterioare,  ne solicită aprobarea 

achiziţionării a 10 mijloace de transport noi în sistem de leasing financiar, cu opţiunea de 

cumpărare în anul 2019. 

Având în vedere starea tehnică reală a parcului de autobuze de capacitate medie şi 

mare din dotarea R.A.T. SRL care prezintă un grad avansat de uzură fizică şi morală şi 

implicit nu îndeplineşte normele europene de protecţie a mediului înconjurător, precum şi 

necesitatea asigurării  programului de transport public în comun atât în Municipiul Craiova 

cât şi în zonele industriale, se impune cu prioritate reîntinerirea parcului auto. 

Deşi în anii anteriori Primăria Municipiului Craiova a mai achiziţionat 29 de autobuze 

iar în prezent a încheiat un contract pentru achiziţionarea a 38 de autobuze noi, acestea nu 

sunt suficiente pentru ca parcul auto al R.A.T. SRL să respecte standardele de confort şi 

siguranţă prevăzute de normele europene. 
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De asemenea R.A.T SRL consideră că menţinerea în circulaţie a autobuzelor vechi 

este costisitoare şi ineficientă, necesitând eforturi financiare şi materiale mari, fiind astfel 

oportună achiziţia a 10 autobuze de capacitate mare 12 EURO 6 solo.  

În urma analizei economice,  R.A.T SRL consideră că nu dispune de suma necesară 

achiziţionării din fonduri proprii a acestor mijloace  de transport în comun şi în consecinţă  

prin adresa nr.13798/10.10.2019  solicită  aprobarea achiziţionării  a 10 mijloace de transport 

noi în sistem de leasing financiar, cu opţiunea de cumpărare în anul 2019. 

Valoarea estimată a acestor mijloace de transport, asigurărilor şi dobânzilor aferente 

este de 14.256.000 lei. Pentru diminuarea efortului financiar se propune achiziţionarea celor 

10 autobuze prin eşalonarea plăţilor pe o perioada de 5  ani. 

Având în vedere cele prezentate, propunem 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. 

  
 
                         
Pt.Director executiv,           Director executiv adj.,                     Întocmit, 

          Daniela Militaru                      Lucia Ştefan                consilier Claudia Popa 
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