
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

          PROIECT   
         
            

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea reprezentantul Municipiului Craiova de a vota în 

Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, desemnarea domnului Tănăsescu 
Marcel să iniţieze demararea procedurilor de accesare a unui credit bancar pentru 

investiţii 
 

 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.10.2017; 

      Având în vedere raportul nr.148591/2017 întocmit de Direcţia Economico- 
Financiară prin care se propune mandatarea reprezentantul Municipiului Craiova de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, desemnarea domnului Tănăsescu 
Marcel să iniţieze demararea procedurilor de accesare a unui credit bancar pentru 
investiţii;  

      În conformitate cu prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, modificată şi completată; 

  În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.45, alin. 1, 
art.37, 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 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Dan Zorilă, de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, desemnarea dlui. 
Tănăsescu Marcel să iniţieze demararea procedurilor de accesare a unui credit 
bancar pentru investiţii. 

Art.2. Achiziţia autobuzelor se va realiza din fondurile R.A.T. SRL, prin accesarea unui 
credit bancar pentru investiţii. 

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

 
 

 
            INIŢIATOR,            AVIZAT, 
               PRIMAR,               PT.SECRETAR, 
         Mihail GENOIU              Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                       
SERVICIUL BUGET                                                                                           
NR. 148591/23.10.2017 
 

                                                                                                                          Se aprobă 
                                                                                                                   Primar, 
                                                                                                              Mihail Genoiu 
 
 
 

                                                                                            Avizat, 
                                                                                               Administrator Public, 

                                                                                                         Marian – Sorin Manda 
 
 

R A P O R T 
privind mandatarea domnului Dan Zorilă , reprezentantul  

Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor 

 desemnarea domnului Tănăsescu Marcel să iniţieze demararea  

 procedurilor de accesare a unui credit bancar pentru investiţii  

de către  R.A.T.SRL 

 
 

           În conformitate cu dispoziţiile art.15(3) lit.f din actul constitutiv al R.A.T SRL 

aprobat prin H.C.L 46/23.02.2017 prin adresa nr.14262/2017, R.A.T SRL solicită 

aprobarea accesării unui credit bancar pentru investiţii în sumă de 960,00 mii lei. 

 În prezent ,  R.A.T. SRL dispune de un parc auto format din 172 de autobuze de 

capacitate mare şi medie cuprinsă între 28-105 locuri şi 8 microbuze cu capacitate de 

20 de locuri. Conform codului de clasificare, durata normată de funcţionare pentru 

autovehicule de transport urban este de 5-8 ani. 

 Din totalul de 180 de mijloace de transport, un număr de 139 au durata normată 

de funcţionare depăşită, prezentând un grad avansat de uzură fizică şi morală, 

determinat de numărul mare de km rulaţi. 

 De asemnea, o parte din mijloacele de transport din dotarea R.A.T. SRL nu 

îndeplinesc toate standardele de confort şi siguranţă prevăzute de normele europene, 

pentru toate categoriile de călători (din totalul de 180 autobuze, decât 102 sunt 

adaptate pentru transport personae cu dizabilităţi) şi normele de protecţie a mediului 

înconjurător ( 31 autobuze non euro). 

 În vederea susţinerii activităţii de transport public de călători în Municipiul 

Craiova, propunem ca R.A.T SRL să achiziţioneze un număr de 5 (cinci) autobuze 

second hand cu lungime de 12 metri şi capacitate de 80-100 locuri (27-35 locuri pe 

scaune). 

 Suplimentarea capacităţii de transport este prioritară pentru desfăşurarea 

activităţii a R.A.T SRL Craiova deoarece are cea mai mare pondere în realizarea 

veniturilor obţinute de societate, astfel considerăm această investiţie oportună. 



 Creditul bancar ce urmează a fi contractat va fi garantat cu următoarele imobile 

aflate în proprietatea R.A.T. SRL: 

 1. 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; 

 2. 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; 

 3. Imobil situat în str.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; 

 4. Imobil situate în bld.Calea Bucureşti, bl.17A, scara 1 înscris în cartea funciară 

cu nr.3105/0/1. 

 Persoanele desemnate pentru a semna toate documentele ce urmează a fi 

încheiate cu instituţia bancară sunt: 

 Tănăsescu Marcel – Administrator 

 Păun Jeana             – Director economic 

 Udriştoiu Raluca    - Şef Birou Juridic 

 Camen Cecilia        – Şef Birou Achiziţii 

R.A.T. SRL este societate cu răspundere limitată iar potrivit Legii nr.31/1990 

privind societăţile comerciale 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. 

Rezultă din economia Legii 31/1990 (art.110 şi următoarele) şi din contractual de 

administrator al domnului Tănăsescu Marcel că în derularea unor operaţiuni având ca 

obiect accesarea unor credite bancare pentru investiţii, competenţele revin deopotrivă şi 

Adunării Generale dar şi a administratorului statutar. 

 Având în vedere cele de mai sus propunem: 

 1. Mandatarea domnului Dan Zorilă, reprezentantul Municipiului Craiova de a 

vota în Adunarea Generală a Asociaţilor desemnarea domnului Tănăsescu Marcel să 

iniţieze demararea procedurilor de accesare a unui credit bancar pentru investiţii 

 2.Achiziţia autobuzelor se va realiza din fondurile R.A.T. SRL prin accesarea 
unui credit bancar pentru investiţii.  

 

              Director executiv,                     Şef serviciu, Întocmit, 
             Lucia Ştefan                      Daniela Militaru                  cons.Claudia Popa 

 
 

 

                                                        Vizat de legalitate, 
                                                                cons.jur.Denisa Pîrvu 

 
2 ex/PC                                          
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