
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 
31.10.2019; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.173187/2019, raportul nr.176424/2019 al 
Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.177433/2019 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; 
   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 modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.157/2018 şi va avea următorul conţinut: 
      „Se aprobă garantarea liniei de credit prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, cu 

următoarele garanţii: 
a) ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise la creditor; 
b) 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; 

c) ipoteca mobiliară asupra creanţelor R.A.T SRL provenite din următoarele 
contracte comerciale: 

 -Contract nr.100/62/05.01.2015 (cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu S.C. Avioane Craiova S.A., cu sediul în Gherceşti, str.Aviatorilor, 
nr.10, judeţ Dolj, CUI RO 2326144, având ca obiect prestări servicii transport 
persoane; 
 - Contract nr.2955/03.03.2017 (cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu S.C. JMT IMPEX S.R.L., cu sediul în Craiova, str.Principatele Unite, 
nr.10, bl.10,ap.3, CUI RO 7101126, având ca obiect prestări servcii transport 
persoane; 



 - Contract nr.553/28.02.2019 (cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în Târgu Jiu, 
str.Alexandru Ioan Cuza, bl.5, judeţul Gorj, CUI RO 30267310, având ca obiect 
prestări servicii transport persoane; 
 - Contract nr.12756/16.09.2015 (cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu S.C. Moviplast S.R.L., cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr.85B, 
CUI RO 4710566, având ca obiect prestări servicii transport persoane; 
 - Contract nr.15542/12.10.2018 (cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu S.C. Casa Noastră Imobiliare S.R.L., cu sediul în Craiova, 
str.Bujorului, nr.22, judeţul Dolj, CUI 14916661, având ca obiect încheierea 
spaţiului publicitar aflat pe şi în mijloacele de transport ale R.A.T. SRL; 
 - Contract nr.17348/14.11.2018 (cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu S.C. Robest COM S.R.L., cu sediul în sat Cârcea, comuna Cârcea, 
tarlaua 6, parcel 45, judeţul Dolj, CUI 12164503, având ca obiect încheierea 
spaţiului publicitar aflat pe mijloacele de transport ale R.A.T. SRL.” 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL modificarea art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, R.A.T. SRL şi 
dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, 
        Mihail GENOIU                                   

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

 
 
  
 



MUNICIPIUL CRAIOVA Se aprobă 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            Primar, 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      Mihail Genoiu 
SERVICIUL BUGET                                                                                           
NR. 173187/07.10.2019 
                                                                                                                           

                                                                                            Avizat, 
                                                                                               Administrator Public, 

                                                                                                         Marian – Sorin Manda 
 
 

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 

 
 

Prin adresele nr.13490,13491/2019, înregistrată la CLM Craiova sub nr.318/2019,  

R.A.T. SRL ne solicită modificarea art.2 din H.C.L. nr.157/26.04.20182018 privind 

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 H.C.L. nr.157/26.04.018 s-a aprobat accesarea unei linii de credit în sumă de 

3.000.000 lei şi garantarea acesteia cu următoarele imobile aflate în proprietatea R.A.T. 

SRL: 
 - Imobil situat în B-dul Dacia nr.3 înscris în cartea funciară nr.19418 a Municipiului 

Craiova sub nr.cadastrale 11861/1, 11861/2, 11861/3, 11861/4, 11861/5, 11861/6, 11861/7, 

11861/8; 

 -  Imobil situat în str.Dimitrie Gerota nr.7 înscris în cartea funciară cu nr. 16696  a 

Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 10531/1, 10531/2, 10531/3, 10531/4, 10531/5, 

10531/6, 10531/7, 10531/8, 10531/9; 

 -  Imobil situat în Calea Severinului nr.23 înscris în cartea funciară cu nr.24082 a 

Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 12932/1, 12932/2, 12932/3, 12932/4, 12932/5, 

12932/6, 12932/7, 12932/8, 12932/9, 12932/10, 12932/11; 

 -  Imobil situat în Calea Bucureşti, bl.17A, scara 1 înscris în cartea funciară cu 

nr.3105/0/1. 

Astfel, la momentul încheierii contractului de credit, garantarea liniei de credit de 

3.000.000 lei s-a putut face doar cu imobilul situat în Calea Bucureşti, bl.17A, scara 1, 

parter,  garanţie apreciată de instituţia bancară ca fiind insuficientă raportat la valoarea 

liniei de credit şi evaluarea imobilului respectiv. 

Potrivit art.11 din contractul de credit nr.7325/04.06.2019 R.A.T. SRL a 

constituit în favoarea instituţiei bancare următoarele garanţii: 

-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 

comerciale încheiate cu principalii clienţi şi agreate de părţi, urmând ca R.A.T SRL să 



obţină în termen de  6  luni de la încheierea contractului aprobarea CLM Craiova pentru 

garantarea liniei de credit şi cu creanţele provenite din contractele comerciale agreate de 

bancă. 

 Având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a, art. 240, alin. 2  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 următoarele modificări, după cum urmează: 

 1. Modificarea Art.2 din H.C.L. nr.157/26.04.2018 privind accesarea de către 

R.A.T. SRL  a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei, cu următorul 

cuprins: 

“Art.2 Se aprobă garantarea liniei de credit prevăzută la art.1 din prezenta 

hotărâre, cu următoarele garanţii: 

a) ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise la creditor; 

b) 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; 

c) ipoteca mobiliară asupra creanţelor R.A.T SRL provenite din următoarele 

contracte comerciale: 

 - Contract nr.100/62/05.01.2015 ( cu modificările şi completările ulterioare) 

încheiat cu SC Avioane Craiova SA cu sediul în Gherceşti, str.Aviatorilor, nr.10, judeţ 

Dolj, CUI RO 2326144, având ca obiect prestări servcii transport prsoane; 

 - Contract nr.2955/03.03.2017 ( cu modificările şi completările ulterioare) 

încheiat cu SCJMT IMPEX SRL cu sediul în Craiova, str.Principatele Unite, nr.10, 

bl.10,ap.3, CUI RO 7101126, având ca obiect prestări servcii transport persoane; 

 - Contract nr.553/28.02.2019 (cu modificările şi completările ulterioare) încheiat 

cu SC Complexul Energetic Oltenia SA cu sediul în Târgu Jiu, str.Alexandru Ioan Cuza, 

bl.5, judeţul Gorj, CUI RO 30267310, având ca obiect prestări servicii transport 

persoane; 

 - Contract nr.12756/16.09.2015 ( cu modificările şi completările ulterioare) 

încheiat cu SC Moviplast SRL cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr.85B, CUI RO 

4710566, având ca obiect prestări servicii transport persoane; 

 - Contract nr.15542/12.10.2018 ( cu modificările şi completările ulterioare) 

încheiat cu SC Casa Noastră Imobiliare SRL cu sediul în Craiova, str.Bujorului, nr.22, 

judeţul Dolj, CUI 14916661, având ca obiect încheierea spaţiului publicitar aflat pe şi în 

mijloacele de transport ale R.A.T. SRL; 

 - Contract nr.17348/14.11.2018 ( cu modificările şi completările ulterioare) 

încheiat cu SC Robest COM SRL cu sediul în sat Cârcea, comuna Cârcea, tarlaua 6, 

parcel 45, judeţul Dolj, CUI 12164503, având ca obiect încheierea spaţiului publicitar 

aflat pe mijloacele de transport ale R.A.T. SRL. 

2.Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL modificarea Art.2 din H.C.L. 

nr.157/26.04.2018 privind accesarea de către R.A.T SRL a unei linii de credit în sumă 

de 3.000.000 lei. 

 

              Pt.Director executiv,                      Director executive adj.,  
              Daniela Militaru                   Lucia Ştefan               



MUNICIPIUL CRAIOVA Se aprobă 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            Primar, 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      Mihail Genoiu 
SERVICIUL BUGET                                                                                           
NR. 176424/11.10.2019 
                                                                                                                           

                                                                                            Avizat, 
                                                                                               Administrator Public, 

                                                                                                         Marian – Sorin Manda 
 
 

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 
 
 
Prin adresele nr.13490,13491/2019, înregistrate la CLM Craiova sub nr.318/2019,  

R.A.T. SRL ne solicită modificarea art.2 din H.C.L. nr.157/26.04.2018 privind 
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 H.C.L. nr.157/26.04.018 s-a aprobat accesarea unei linii de credit în sumă de 
3.000.000 lei şi garantarea acesteia cu următoarele imobile aflate în proprietatea R.A.T. 
SRL: 
 - Imobil situat în B-dul Dacia nr.3 înscris în cartea funciară nr.19418 a Municipiului 
Craiova sub nr.cadastrale 11861/1, 11861/2, 11861/3, 11861/4, 11861/5, 11861/6, 11861/7, 
11861/8; 
 -  Imobil situat în str.Dimitrie Gerota nr.7 înscris în cartea funciară cu nr. 16696  a 
Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 10531/1, 10531/2, 10531/3, 10531/4, 10531/5, 
10531/6, 10531/7, 10531/8, 10531/9; 
 -  Imobil situat în Calea Severinului nr.23 înscris în cartea funciară cu nr.24082 a 
Municipiului Craiova sub nr.cadastrale 12932/1, 12932/2, 12932/3, 12932/4, 12932/5, 
12932/6, 12932/7, 12932/8, 12932/9, 12932/10, 12932/11; 
 -  Imobil situat în Calea Bucureşti, bl.17A, scara 1 înscris în cartea funciară cu 
nr.3105/0/1. 
 După aprobarea de către Consiliul Local a H.C.L. nr.157/2018 privind accesarea de 
către R.A.T SRL a liniei de credit în suma de 3.000.000 lei, R.A.T SRL a făcut toate 
demersurile necesare pentru contactarea unor potenţiali ofertanţi societăţi bancare, în 
vederea realizării acestui proiect, procedură ce a presupus o perioadă mai mare de timp. 
 În urma analizei ofertelor depuse, comisia de analiză desemnată în acest sens a 
constatat faptul ca oferta Băncii Comerciale Române a indeplinit condiţiile impuse pentru 
contractarea liniei de credit, ceea ce a dus la încheierea contractului cu ofertantul câştigător. 
 Faţă de momentul aprobării prin H.C.L. nr.157/2018 a garanţiilor imobiliare 
menţionate anterior, au intervenit următoarele situaţii: 
 - pentru imobilele situate în str. Calea Severinului nr.23 ( secţia Transport Auto), 
R.A.T. SRL demarase deja procedura privind contractarea unui împrumut BERD pentru 
reabilitarea acestora iar una din condiţiile impuse era ca bunurile ce urmau a fi modernizate 
să nu fie folosite drept garanţii la alte instituţii bancare; 



 - imobilele situate în B-dul Dacia nr.3 ( secţia Tramvai) au fost vândute către 
municipalitate în vederea modernizării acestora prin accesarea unor fonduri europene 
nerabursabile, condiţia impusă în ghidul solicitantului fiind ca municipalitatea să fie 
proprietarul bunurilor pentru care se solicita finanţarea în vederea modernozării; 
 - pentru imobilele situate în str.Dimitrie Gerota nr.7, de asemenea, se iniţiaseră 
discuţii privind vânzarea către municipalitate a acestora întrucât acestea se aflau pe terenul  
municipalităţii. 

Astfel, la momentul încheierii contractului de credit, garantarea liniei de credit de 
3.000.000 lei s-a putut face doar cu imobilul situat în Calea Bucureşti, bl.17A, scara 1, 
parter,  garanţie apreciată de instituţia bancară ca fiind insuficientă raportat la valoarea 
liniei de credit şi evaluarea imobilului respectiv. 

Potrivit art.11 din contractul de credit nr.7325/04.06.2019 R.A.T. SRL a 
constituit în favoarea instituţiei bancare următoarele garanţii: 

-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 
comerciale încheiate cu principalii clienţi şi agreate de părţi, urmând ca R.A.T SRL să 
obţină în termen de  6  luni de la încheierea contractului aprobarea CLM Craiova pentru 
garantarea liniei de credit şi cu creanţele provenite din contractele comerciale agreate de 
bancă. 
 Având în vedere cele menţionate,  propunem Consiliului Local următoarele: 
 1.Modificarea Art.2 din H.C.L. nr.157/26.04.2018 privind accesarea de către 
R.A.T. SRL  a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei, cu următorul cuprins: 

 “Art.2 Se aprobă garantarea liniei de credit prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre, cu următoarele garanţii: 
a) ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise la creditor; 
b) 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; 

c) ipoteca mobiliară asupra creanţelor R.A.T SRL provenite din următoarele 
contracte comerciale: 

 - Contract nr.100/62/05.01.2015 ( cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu SC Avioane Craiova SA cu sediul în Gherceşti, str.Aviatorilor, nr.10, judeţ 
Dolj, CUI RO 2326144, având ca obiect prestări servicii transport persoane; 
 - Contract nr.2955/03.03.2017 ( cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu SCJMT IMPEX SRL cu sediul în Craiova, str.Principatele Unite, nr.10, 
bl.10,ap.3, CUI RO 7101126, având ca obiect prestări servcii transport persoane; 
 - Contract nr.553/28.02.2019 (cu modificările şi completările ulterioare) încheiat 
cu SC Complexul Energetic Oltenia SA cu sediul în Târgu Jiu, str.Alexandru Ioan Cuza, 
bl.5, judeţul Gorj, CUI RO 30267310, având ca obiect prestări servicii transport 
persoane; 
 - Contract nr.12756/16.09.2015 ( cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu SC Moviplast SRL cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr.85B, CUI RO 
4710566, având ca obiect prestări servicii transport persoane; 
 - Contract nr.15542/12.10.2018 ( cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu SC Casa Noastră Imobiliare SRL cu sediul în Craiova, str.Bujorului, nr.22, 



judeţul Dolj, CUI 14916661, având ca obiect încheierea spaţiului publicitar aflat pe şi în 
mijloacele de transport ale R.A.T. SRL; 
 - Contract nr.17348/14.11.2018 ( cu modificările şi completările ulterioare) 
încheiat cu SC Robest COM SRL cu sediul în sat Cârcea, comuna Cârcea, tarlaua 6, 
parcel 45, judeţul Dolj, CUI 12164503, având ca obiect încheierea spaţiului publicitar 
aflat pe mijloacele de transport ale R.A.T. SRL. 

2.Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL modificarea Art.2 din H.C.L. 
nr.157/26.04.2018 privind accesarea de către R.A.T SRL a unei linii de credit în sumă 
de 3.000.000 lei. 
          Pe cale de consecinţă se modifică H.C.L. nr.157/26.04.2018.              

 
 

      Pt.Director executiv,         Director executive adj.,                 Întocmit, 
        Daniela Militaru                Lucia Ştefan                   consilier Claudia Popa 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 177433/14.10.2019 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

    -  Referatul de aprobare  nr. 173187/07.10.2019,        

    - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.176424/11.10.2019                    

privind modificarea HCL nr. 157/2018 referitoare la accesarea de catre RAT SRL a unei 

linii de credit in suma de 3.000.000 lei , 

     - HCL 157/26.04.2018 privind accesarea de catre RAT SRL a unei linii de credit in 

suma de 3.000.000 lei 

      - Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile 

ulterioare, art. 129 alin. 2 lit d corobarat cu alin.7, coroborat cu 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 

                                            propunerea privind: 

 - Modificarea Art.2 din H.C.L. nr.157/26.04.2018 privind accesarea de către R.A.T. 

SRL  a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei, cu următorul cuprins:“Art.2 Se aprobă 

garantarea liniei de credit prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, cu următoarele garanţii: 

-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 următoarele contracte 

comerciale: 

- Contract nr.100/62/05.01.2015 ( cu modificările şi completările ulterioare) încheiat cu SC 

Avioane Craiova SA cu sediul în Gherceşti, str.Aviatorilor, nr.10, judeţ Dolj, CUI RO 

2326144, având ca obiect prestări servcii transport prsoane; 

- Contract nr.2955/03.03.2017 ( cu modificările şi completările ulterioare) încheiat cu 

SCJMT IMPEX SRL cu sediul în Craiova, str.Principatele Unite, nr.10, bl.10,ap.3, CUI 

RO 7101126, având ca obiect prestări servcii transport persoane; 



- Contract nr.553/28.02.2019 (cu modificările şi completările ulterioare) încheiat cu SC 

Complexul Energetic Oltenia SA cu sediul în Târgu Jiu, str.Alexandru Ioan Cuza, bl.5, 

judeţul Gorj, CUI RO 30267310, având ca obiect prestări servicii transport persoane; 

- Contract nr.12756/16.09.2015 ( cu modificările şi completările ulterioare) încheiat cu SC 

Moviplast SRL cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr.85B, CUI RO 4710566, având ca 

obiect prestări servicii transport persoane; 

- Contract nr.15542/12.10.2018 ( cu modificările şi completările ulterioare) încheiat cu SC 

Casa Noastră Imobiliare SRL cu sediul în Craiova, str.Bujorului, nr.22, judeţul Dolj, CUI 

14916661, având ca obiect încheierea spaţiului publicitar aflat pe şi în mijloacele de 

transport ale R.A.T. SRL; 

- Contract nr.17348/14.11.2018 ( cu modificările şi completările ulterioare) încheiat cu SC 

Robest COM SRL cu sediul în sat Cârcea, comuna Cârcea, tarlaua 6, parcel 45, judeţul 

Dolj, CUI 12164503, având ca obiect încheierea spaţiului publicitar aflat pe mijloacele de 

transport ale R.A.T. SRL. 

− Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL modificarea Art.2 din H.C.L. 

nr.157/26.04.2018 privind accesarea de către R.A.T SRL a unei linii de credit în sumă de 

3.000.000 lei. 

  - Modificarea pe cale de consecinta a HCL 157/26.04.2018. 

  

Director Executiv          Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur. Toncea Lia Martha 
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