
PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

     
     HOTĂRÂREA NR.___ 

privind participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la  
 „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, în vederea 

achiziţionării unui autoturism  
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.03.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 52481/2022, raportul nr. 53016/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.54157/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la „Programul de stimulare 
a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, în vederea achiziţionării unui autoturism; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr.324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, Legii politiei locale nr.155/2010, 
republicată și Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a poliției locale; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.g, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1. Se aprobă participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la „Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024”, în vederea obţinerii 
primei de casare, care va fi utilizată la achiziţionarea unui  autoturism hybrid 
dotat cu sistem de avertizare sonoră si luminoasă, omologat (sistem acustic, set 
flash blitz grilă, set flash blitz parbriz, flash lunetă, girofar magnetic).  

 Art.2. Se aprobă casarea microbuzului Hyundai H100,  care aparţine domeniului privat 
al Municipiului Craiova, identificat la poziţia 66 din anexa 1B a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.406/2011. 

Art.3.  Diferenţa dintre valoarea de achiziţie a noului autoturism şi valoarea primelor de 
casare care se acordă, va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

 
                  INIŢIATOR,                                                                   AVIZAT, 
                     PRIMAR,                                                     SECRETAR GENERAL, 
           Lia-Olguța VASILESCU                                    Nicoleta MIULESCU 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.52481/11,03,2022 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre, 
privind  participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la ,,Programul de stimulare a 

innoirii Parcului auto 2021-2024,, 
 

 

 

Prin adresa înregistrată la Politia Locală cu nr. 17166/2022  se propune  casarea 
unui autovehicul apartinând domeniului privat al municipiului Craiova, care are o stare 
tehnică de uzura avansată, necesitand reparatii curente mari, cu costuri ridicate, 
neputandu-se repecta reglementarile in vigoare privind siguranta circulatiei pe drumurile 
publice. De asemenea, se propune participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la 
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic in 
vederea obtinerii primei de casare care va fi utilizată la achizitionarea de catre Politia 
Locala a Municipiului Craiova a unui autovehicul, prin acest program. 
   Având în vedere cele menţionate mai sus, şi conform prevederilor art.108 lit. e, art. 
129 alin. (1) si (2) şi art.139 (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea 
unui proiect de hotărâre privind casarea unui autoturism apartinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, privind participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la 
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic. 
 
 
 

 

 

 

      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 53016/14.03.2022 

 

 

 

 

 

 

                                                          RAPORT 

privind participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul de stimulare a innoirii 
Parcului auto national 2020 – 2024, 

 
 

 

 

 

 Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 35/2022 – privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Craiova pe anul 2022, a fost 
aprobată suma de 105000 lei la capitolul Cheltuieli de capital, subcapitolul 71.01.02 - Mașini, 
echipamente și mijloace de transport.  Suma a fost aprobată şi pentru achiziționarea  unui 
autovehicul hibrid dotat cu sisteme de avertizare sonoră și luminoasă, omologate  in cadrul 
“Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic, prin 
casarea unui autoturism aflat in administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova. 

Microbuzul Hyundai H100 care se doreste a fi casat, apartine domeniului privat al 
Municipiului Craiova identificat în HCL nr.406/2011 in anexa 1B la pozitia 66 şi care a fost dat 
in administrarea Poliției Locale a Municipiului Craiova prin Hotărarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 402/2011, şi are valoarea de 2453,18 lei. 

Acest autoturism nu mai corespunde condițiilor necesare desfășurării acivităților specific 
ale Politiei Locale din următoarele motive:   

- autoturism a fost folosit de către Corpul Gardienilor Publici-Dolj pentru deplasarea la 
obiectivele de pază, iar odată cu înființarea Poliției Locale (2010), instituție ce nu mai are ca 
activitate asigurarea pazei, acesta a devenit neconform cu activitățile de asigurare a ordinii și 
liniștii publice  

- autoturismul are o stare tehnică de uzura avansată, necesitand reparatii curente mari 
pentru a face fata solicitarilor zilnice, costurile cu reparatiile s-au ridicat  în anii trecuti la valori 
foarte mari, neputandu-se repecta reglementarile in vigoare privind siguranta circulatiei pe 
drumurile publice. 

- are o vechime de peste 25 ani, costurile pentru efectuarea ITP, asigurării obligatorii, si 
achiziţionarea rovignetei auto sunt de asemenea ridicate. 
  

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu, Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si 
Padurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, a Legii politiei locale nr. 155/2010, republicată, și 
Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a poliției locale, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011 
privind darea in administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova a bunurilor ce apartin 
domeniului privat al Municipiului Craiova, a Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 35/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului 
Craiova pe anul 2022; 
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În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, coroborat cu alin. 7, lit. g), 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,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 
     - participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul de stimulare a innoirii 
Parcului auto national 2020 – 2024,  Rabla classic, in vederea obtinerii primei de casare care 
va fi utilizată la achizitionarea unui autoturism hybrid dotat cu sistem de avertizare sonoră si 
luminoasă, omologate ( sistem  acustic; set flash blitz grila; set flash blitz parbriz; flash lunetă; 
girofar magnetic)  
           - casarea Microbuzului Hyundai H100 ce apartine domeniului privat al Municipiului 
Craiova identificat în HCL nr.406/2011 in anexa 1B  la pozitia 66  
            - diferenta dintre valoarea de achizitie a noului autoturism si valoarea primelor de 
casare care se acordă, va fi asigurată din bugetul de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a 
Municipiului Craiova pe anul 2022 aprobat prin H.C.L. nr. 35/2022. 
       
 

 

 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
 
 
 
 
 

 
 

Întocmit, 
                      Exp Madlen Chiriac 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 

 

                                              

                                                           

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 54157/15.03.2022  
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
  

 Referatul de aprobare nr. 52481/2022 și  Raportul nr. 53016/2022  al Directiei Patrimoniu; 

 În conformitate cu Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 324/2020 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
2020-2024, a Legii politiei locale nr. 155/2010, republicată, și Hotărârii Guvernului nr. 
1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției 
locale, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011 privind darea in 
administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova a bunurilor ce apartin domeniului 
privat al Municipiului Craiova, a Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
35/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a 
municipiului Craiova pe anul 2022 

 În temeiul  art. 129, alin. 2, lit. d, coroborat cu alin. 7, lit. g), 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 

 Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
  

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local  : 
 
     - participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul de stimulare a innoirii 
Parcului auto national 2020 – 2024,  Rabla clasic, in vederea obtinerii primei de casare care 
va fi utilizată la achizitionarea unui autoturism hybrid dotat cu sistem de avertizare sonoră si 
luminoasă, omologate ( sistem  acustic; set flash blitz grila; set flash blitz parbriz; flash lunetă; 
girofar magnetic)  
       - casarea Microbuzului Hyundai H100 ce apartine domeniului privat al Municipiului 
Craiova identificat în HCL nr.406/2011 in anexa 1B  la pozitia 66  
 
              Director Executiv,                               Intocmit, 
                Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                        administrativ. 
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