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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                            PROIECT 
                                     HOTĂRÂREA NR.____ 

privind preluarea din administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova a unor 
mijloace fixe aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018. 

Având în vedere expunerea de motive nr.177834/2018, rapoartele nr.182474/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.183307/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ,  prin care se propune preluarea, din administrarea Poliţiei Locale 
a Municipiului Craiova, a unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova;      

În conformitate cu prevederile art. 553 alin.1 şi art.871 alin.3 din Codul Civil; 
În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin. 3, art.61 alin.2, 

art.115 alin.1 lit.b şi art.121 alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, a patru 

autoturisme aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de preluare 
a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor aparţinând domeniului privat 
al municipiului Craiova, identificate la art.1 din prezenta hotărâre şi, pe cale de 
consecinţă, se modifică, prin completare, anexa nr.4.1 – bunuri de retur din 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de personae 
cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către 
R.A.T. SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.262/2018. 

             Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 privind aprobarea inventarului 
domeniului privat şi nr.402/2011 privind darea in administrarea Politiei Locale  a 
unor bunuri.           

             Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară, Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 
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           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr. 177834 /05.11.2018 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                      Expunere de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, 
privind preluarea din administrarea Politiei Locale in vederea concesionarii catre SC RAT 

a unor mijloace fixe. 
 
 
 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011 cu modificările 
ulterioare s-a aprobat  darea in administrarea Politiei Locale a unor autoturisme, bunuri 
apartinând domeniului privat necesare desfâşurarii activităţii. 
 Poliţia Locală nu mai are nevoie de aceste bunuri deoarece şi-a completat parcul 
de autoturisme, drept urmare considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, 
analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind preluarea din 
administrarea Politiei Locale in vederea concesionarii catre SC RAT a acestor mijloace 
fixe. 

 
 
 
                                  PRIMAR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                              Mihail Genoiu                                                       
 
 
 
 
      
                                                                                               Director executiv,                                                                   
                                                                                             Cristian Ionuţ Gâlea                                                       
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.182474/09.11.2018 

 
        SE APROBĂ,                                                                               

                    PRIMAR   
                                             Mihail Genoiu 
 
 
 
                                                                                                              Avizat, 
                                                                                                   Administrator Public 
                                                                                                          Sorin Manda 
 
 
 
 
 
    
                                                             RAPORT 
 
   
   
 În inventarul domeniului privat figurează trei autoturisme Fiat Punto identificate la 
poziţiile 70,71,72 din anexa nr.1 din HCL nr.406/2011 si un autoturism Fiat Ducato (blindată) 
identificată la poziţiile 74 din anexa nr.1 din HCL nr.406/2011. Aceste bunuri se află în 
administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova în conformitate cu HCL  nr.402/2011 fiind 
înmatriculate în circulaţie cu  numerele DJ 09 PCC, DJ 10PCC, DJ 08 CTU şi DJ 07JKO.  
 Prin adresa cu nr. 176590/2018 SC RAT Craiova SRL descrie faptul că prin activitatea 
curentă desfăşurată este necesară deplasarea personalului în diverse locatii ale municipiului 
precum si deplasarea pentru colectarea incasărilor bănesti de la punctele de vânzare bilete, 
în condiţii de siguranţă, şi solicită concesionarea unor mijloace de transport. 
 Acestea au fost identificate ca făcând parte din parcul auto al Poliţiei Locale, instituţie 
care a comunicat prin adresa nr.177471/2018 că este de acord să le pună la dispoziţia 
municipiului Craiova deoarece nu mai sunt folosite la momentul actual nefiind omologate în 
conformitate cu prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010. 
 Conform expunerii de motive  nr. 177834/2018 a fost considerat necesar şi oportun 
iniţierea unui proiect de hotărâre care să supună spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova preluarea din administrarea Politiei Locale in vederea concesionarii 
catre SC RAT Craiova SRL a unor mijloace de transport. 
 Prin HCL nr. 262/2018 a  fost aprobat contractul de delegare a gestiunii de transport 
public local de persoane cu autobuze şi tramvaie cu SC RAT Craiova SRL. Categoriile de 
bunuri utilizate de operator, bunurile de retur concesionate de municipiul Craiova către SC 
RAT se regăsesc în anexa nr.4.1. a contractului înregistrat la Primăria municipiului Craiova 
cu nr.135176/27.08.2018. 
 
  

Faţă de cele prezentate, potrivit  prevederilor art. 36(2) lit.  b şi art.121 (1) şi (2) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 553 (1)şi 871(3) din Codul Civil, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
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• Preluarea din administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova a patru 
autoturisme identificate in anexa la prezentul raport,  

• Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de      
preluare a bunurilor menţionate la pct 1. 

• Concesionerea către SC RAT SRL a mijloacelor fixe identificate la pct 1 şi pe 
cale de consecinţă  completarea  anexei nr.4.1 cuprinzând bunuri de retur, a Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de personae cu autobuze si 
tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova către SC RAT SRL, 

•  Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  522/2007 privind aprobarea inventarului domeniului privat, a HCL nr.402/2011 
privind darea in administrarea Politiei Locale  a unor bunuri cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HCL nr.262/2018 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze si tramvaie. 

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                         
            Cristian Ionuţ Gâlea                        
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Întocmit, 
                                                                    exp. Madlen Chiriac 



Anexa la HCL nr.

Mijloace fixe apartinand domeniului privat preluate de la Politia Locala in vederea concesionarii catre SC RAT SRL

Nr. 
Crt. Denumire mijloc fix Elemente identificare Nr inventar Valoare

1 FIAT DUCATO(blindata) DJ 07 JKO, an fabricaţie 2003, CIV D836251, nr. iden 
D856251, număr de identificare ZFA24400007247291, 
capacitate cilindrică 2800cm3, putere motor 94kw, motorină

21300108 166586,01

2 FIAT PUNTO 
DJ 09 PCC, an fabricaţie 2002, CIV D459645, nr. iden 
D856251, număr de identificare ZFA18800000432525, 
capacitate cilindrică 1910cm3, putere motor 59kw, motorină

21300106 10240,15

3 FIAT PUNTO 
DJ 10 PCC, an fabricaţie 2002, CIV D459646, nr. iden 
D856251, număr de identificare ZFA18800000432478, 
capacitate cilindrică 1910cm3, putere motor 59kw, motorină

21300105 10240,15

4 FIAT PUNTO DJ 08 CTU, an fabricaţie 2004, CIV  E160780, nr. iden 
D856251, număr de identificare ZFA18800004841121, 
capacitate cilindrică 1910cm3, putere motor 63kw, motorină

21300104 10240,15

Presedinte de sedinta,





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   183307 /  12.11.2018 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr. 177834 / 05.11.2018 
- Raportul Directiei Patrimoniu nr. 182474/09.11.2018 
- Adresa nr. 176590/2018 a SC RAT Craiova SRL 
- Adresa nr.177471/2018 a Politiei Locale 
- HCL nr. 402/27.10.2011 
- HCL nr. 406/27.10.2011 
- HCL nr. 262/04.06.2018 
- Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
- Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 

 
AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind  
• Preluarea din administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova a 

mijloacelor fixe aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova identificate in 
anexa la raport, în vederea concesionării lor către S.C.RAT SRL; 

• Împuternicirea primarului municipiului Craiova să semneze protocolul de      
preluare a bunurilor menţionate la pct 1. 

• Completarea cu bunurile menţionate la pct.1 a anexei nr.4.1 cuprinzând 
bunuri de retur, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de personae cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova către SC RAT SRL,  

• Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr. 402/2011 privind darea in administrarea Politiei Locale  a 
unor bunuri cu modificările şi completările ulterioare şi a HCL nr.262/2018 privind 
atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze si tramvaie. 

 
 

           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                           c.j. Pîrvu Mariana-Denisa 
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