
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

        
     PROIECT    

            
      HOTĂRÂREA NR.____ 

privind aprobarea pre-acordului de finanţare,  ce urmează a fi încheiat între 
R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi 

Dezvoltare 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2020; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.85435/2020, raportul nr.85769/2020 al 
Direcţiei Economico-Financiară și nr.86228/2020 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea pre-acordului de 
finanţare,  ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca 
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare;  

    În conformitate cu prevederile art.11 alin.2 lit.f din actul constitutiv al societăţii 
R.A.T SRL; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, 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 pre-acordul de finanţare  în valoare de  6.000.000 euro,  ce urmează a fi 

încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2.  Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze pre-
acordul de finanţare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește administratorul R.A.T SRL, dl. Manda Marian Sorin,  să 
semneze pre-acordul de finanţare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL, aprobarea pre-acordului de 
finanţare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan, 
dl.Manda Marian Sorin și R.A.T. SRL, 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.  85435/17.06.2020 
 

  
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea pre-acordului de finanţare ce urmează a fi încheiat  

între R.A.T SRL şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare 

 în valoare de 6.000.000 euro şi mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova,  

domnul Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL  

aprobarea pre-acordului de finanţare 

 
 

 

 

 

 Prin adresa nr.8526/2020, R.A.T SRL solicită aprobarea pre-acordului de finanţare 
încheiat între R.A.T SRL şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 
6.000.000 euro. 
 R.A.T SRL solicită finanţarea de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru modernizare ateliere de reparaţii, corp birouri, dispecerat, spălătorie, platformă şi 
împrejmuiri precum şi reţele electrice cu echipamente aferente, respectiv tot ceea ce 
presupune activitatea de exploatare şi întreţinere a flotei auto. 
 Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.11(2) lit.f din actul constitutiv al R.A.T SRL,  
şi având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a,  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 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1. Aprobarea pre-acordului de finanţare  în valoare de  6.000.000 euro,  ce urmează a fi 
încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare , anexa la prezentul raport; 

  2. Mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să semneze pre-acordul de finanţare ce 
urmează a fi încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

  3. Împuternicirea d-lui Manda Marian Sorin, administrator al R.A.T SRL,  să semneze 
pre-acordul de finanţare ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare; 

  4. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL aprobarea pre-acordului de finanţare ce 
urmează a fi încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

                            

Pt.Director executiv,                                       Director executiv adj., 

          Daniela Militaru                                                   Lucia Ştefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA SE APROBĂ, 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ P R I M A R, 
Nr. 85769/17.06.2020 Mihail GENOIU 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
privind aprobarea pre-acordului de finanţare ce urmează a fi încheiat  

între R.A.T SRL şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare 

 în valoare de 6.000.000 euro şi mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova,  

domnul Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL 

aprobarea pre-acordului de finanţare 

 
 
 

 Prin adresa nr.8526/2020, R.A.T SRL înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr.196/2020 solicită aprobarea pre-acordului de finanţare care va fi 
încheiat între R.A.T SRL şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare în 
valoare de 6.000.000 euro. 
 Împrimutul va fi acordat în cadrul Programului Oraşe verzi 2 – Cadrul II 
dezvoltat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru a sprijini oraşele 
să identifice, să prioritizeze şi să investească în măsuri pentru oraşe verzi cu scopul de 
a îmbunătăţi performanţa mediului urban. 
 R.A.T SRL solicită finanţarea de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru modernizare ateliere de reparaţii, corp birouri, dispecerat, spălătorie, 
platforme şi împrejmuiri precum şi reţele electrice cu echipamente aferente, respectiv 
tot ceea ce presupune activitatea de exploatare şi întreţinere a flotei auto. 
 Pre-acordul de finanţare urmează a se încheia între R.A.T SRL, Municipiul 
Craiova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu perioadă de rambursare 
de 8 ani incluzând perioada de graţie de 1 an, cu o rată a dobânzii cuprinsă între 2%-
2,25% peste ROBOR/EURIBOR la 6 luni.  
 Investiţiile preconizate de R.A.T SRL ce urmează a fi finanţate prin acest 
împrumut se regăsesc în lista de investiţii proprii a societăţii. 
 În conformitate cu dispoziţiile art.11(2) lit.f din actul constitutiv al R.A.T SRL 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de 
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Asociat unic, hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de 
garanţii şi realizarea investiţiilor. 
 În acest sens R.A.T SRL  solicită:  
 - Aprobarea pre-acordului de finanţare  în forma propusă şi de asemenea 
desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea acestuia; 

 - Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să 
aprobe şi să voteze în Adunarea Generală pre-acordul de finanţare ce urmează a fi 
încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. 
 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 Asociaţilor şi 
administrator, organe care au competenţe partajate potrivit legii speciale care 
reglementează organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale. 
 Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu art.11(2) lit.f din actul 

constitutiv al  R.A.T SRL coroborat cu art.129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

1. Aprobarea pre-acordului de finanţare  în valoare de  6.000.000 euro,  ce 
urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de 
Reconstrucţie şi Dezvoltare , anexa la prezentul raport; 

  2. Mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să semneze pre-acordul de finanţare 
ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

  3. Împuternicirea d-lui Manda Marian Sorin, administrator al R.A.T SRL,  să 
semneze pre-acordul de finanţare ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană de 
Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

 4. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T SRL aprobarea pre-acordului de 
finanţare ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

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

                                                                        cons.Claudia Popa 
 





























MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 86228/ 17.06.2020 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul  de aprobare 85435/17.06.2020,  

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 85769/2020 privind aprobarea 

pre-acordului de finanţare încheiat între R.A.T SRL şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi 

Dezvoltare în valoare de 6.000.000 euro, 

-Adresa nr.8526/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.196/2020 prin care 

RAT SRL solicită aprobarea pre-acordului de finanţare, Cap.IV, art.11 alin 2 lit.f, Actul 

Constitutiv al RAT SRL,  

 - art. 129  si 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 

       Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr  85769/2020 privind: 

-aprobarea pre-acordului de finanţare  în valoare de  6.000.000 euro,  ce urmează a fi încheiat între 

R.A.T SRL, Municipiul Craiova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

-mandatarea d-lui Primar Mihail Genoiu să semneze pre-acordul de finanţare ce urmează a fi 

încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

-imputernicirea d-lui Manda Marian Sorin, administrator al R.A.T SRL,  să semneze pre-acordul 

de finanţare ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

-mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze în Adunarea 

Generală a Asociaţilor R.A.T SRL aprobarea pre-acordului de finanţare ce urmează a fi încheiat cu 

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

 

Director Executiv      Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Toncea Lia Martha 
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