
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
 PROIECT 
 

           HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului 

privat al municipiului Craiova 
 
 
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.80533/2021, raportul nr.85317/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.88188/2021 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice,  modificată şi completată, Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport 
public local, modificată şi completată, art.315 şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată ; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, 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 concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparţin domeniului 

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

 Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.4.1 la Contractul nr.135176/27.08.2018, de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si 
tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, prin completare cu 
bunurile identificate la art.1. 

   Art.3. Predarea bunurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de proces verbal de predare-
primire. 

   Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, 
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL. 

 



 
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi R.A.T. SRL 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.80533/18.05.2021 
                                                                                                                       . 
 
 

 
 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
privind concesionarea către SC RAT SRL 

a unor bunuri  ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova 
 

 
 
 
 

    
 Între Municipiul Craiova în calitate de cumpărător, şi Solaris Bus &Coach in calitate 
de furnizor, a fost încheiat contractul de achiziţie publică de produse nr. 63392/2020. 
 Conform celor menţionate în caietul de sarcini, înregistrat la Primăria Craiova cu 
nr.1020/2020, vor fi achiziţionate 16 autobuze electrice noi de călători, operabile în 
condiţiile de şes, 16 staţii de încărcare lentă şi 4 staţii de încărcare rapidă. Din acestea au 
fost livrate 13 autobuze şi 16 statii de încarcare lenta. 
  Întrucât SC RAT SRL realizează serviciul de transport public local de persoane cu 
autobuze si tramvaie iar bunurile menţionate anterior fac parte din logistica necesară 
asigurării funcţionării transportului public, este oportună concesionarea către SC RAT SRL 
a acestor bunuri. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile  art. 108, 
art. 315 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, este  necesară 
şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de 
hotărâre privind concesionarea către SC RAT SRL a unor bunuri  ce aparţin domeniului 
privat al Municipiului Craiova. 
 

 
 
 
      
                                                                       Primar, 
           Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
      

  Director executiv,            Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 

 



1 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.85317/ 18.05.2021 

            
 
 
 
 

Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind concesionarea 
 către SC RAT SRL  

a unor bunuri  ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova 
 
 
 
 
 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
5/2016, reorganizarea prin transformare a Regiei Autonome de Transport Craiova, în 
societate comercială cu răspundere limitată, având Asociat Unic, Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.262/2018 a fost aprobat contractul de delegare a 
gestiunii de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie către SC RAT 
Craiova SRL, contract înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu nr.135176/27.08.2018. 
 În contractul de delegare a gestiunii sunt precizate categoriile de bunuri ce vor fi 
utilizate în derularea contractului.  În Anexa nr. 4.1 a contractului sunt menţionate bunurile 
de retur, respectiv bunurile concesionate de către autoritatea locală către operator, în 
scopul executării contractului.  
  Între Municipiul Craiovaîn calitate de cumpărător şi Solaris Bus &Coach in calitate 
de furnizor a fost încheiat contractul de achiziţie publică de produse nr. 63392/2020. 
 Conform celor menţionate în caietul de sarcini înregistrat la Primăria Craiova cu 
nr.1020/2020, vor fi achiziţionate 16 autobuze electrice noi de călători operabile în condiţiile 
de şes, 16 staţii de încărcare lentă şi 4 staţii de încărcare rapidă. Din cele şaisprezece 
autobuze au fost livrate  treisprezece autobuze, şi un număr de 16 statii de încărcare lentă. 
Acestea au fost receptionate de către comisia de recepţie constituită prin Dispoziţia 
nr.7759/2019 a Primarului Municipiului Craiova, care a întocmit procesele verbale de 
recepţie şi punere în funcţiune, a acordat calificativul corespunzător, a stabilit măsuri şi 
termene de ducere la îndeplinire, şi a propus încadrarea mijloacelor fixe la clasificaţia 
2.3.2.1.3.1 şi 2.1.16.5, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. .  
 Întrucât SC RAT SRL realizează serviciul de transport public local de persoane cu 
autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a 
Municipiului Craiova, iar bunurile menţionate anterior fac parte din logistica necesară 
asigurării funcţionării transportului public, este necesară concesionarea către SC RAT SRL 
a bunurilor, identificate in anexa la prezentul raport. 
 De asemenea, acestea sunt bunuri de natura domeniului privat al Municipiului 
Craiova şi vor fi utilizate de către SC RAT SRL ca făcând parte din categoria bunurilor de 
retur (concesionate de către autoritatea locală), este necesară modificarea anexei 4.1 a 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, înregistrat la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr.135176/27.08.2018, prin completare şi cu aceste bunuri. 
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 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 108,  art. 129 alin 2 lit. c 
coroborat cu alin. 6 lit.b, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit a, art. 315 şi art. 362 alin.1 
din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019, privind Codul administrativ, Legii nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 
92/2007  serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare şi cu 
referatul de aprobare nr. 80533/21.04.2021, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
 

1. Concesionarea bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova, 
identificate în anexa la prezentul raport, către SC RAT SRL 

 
2. Modificarea anexei nr.4.1 a contractului nr. 135176/27.08.2018, în sensul 

completării cu bunurile prevăzute în anexa la prezentul raport 
 

3. Predarea bunurilor, identificate în anexa la prezentul raport, se face pe bază de 
proces verbal de predare-primire. 

 
4. Împuternicirea Primarul Municipiului Craiova să semneze actul aditional la 

contractului nr. 135176/27.08.2018. 
 

5. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.262/2018, privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, către SC RAT SRL. 

                                                                                                                                                                                                                              

  
 
 

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:  

 
 



Bunuri apartinand domeniului privat al municipiului Craiova concesionate RAT Craiova

Nr. 

Crt.

cod de 

clasificare
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare 

Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023078 serie sasiu; 

51073981 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73106/2021

2 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023080 serie sasiu; 

51073989 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73117/2021

3 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023077 serie sasiu; 

51072696 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73103/2021

4 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023076 serie sasiu; 

51073988 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73098/2021

5 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023079 serie sasiu; 

51073992 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73110/2021

6 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023081 serie sasiu; 

51073987 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73126/2021

7 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023082 serie sasiu; 

51114866 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73135/2021

Anexa    la HCL nr.



8 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023083 serie sasiu; 

51114865 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73142/2021

9 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023084 serie sasiu; 

51114864 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.74373/2021

10 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023085 serie sasiu; 

51114863 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.74382/2021

11 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023086 serie sasiu; 

51114868 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.74388/2021

12 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023087 serie sasiu; 

51114872 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.86591/2021

13 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023088 serie sasiu; 

51114870 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.86577/2021

14
Statie încărcare lentă                   

- 16 buc

nr de identificare:                                                                  

QP-1099-0221-040-421-SBC-VER.113;    QP-1100-

0221-040-421-SBC-VER.113;  QP-1101-0221-040-

421-SBC-VER.113; QP-1102-0221-040-421-SBC-

VER.113; QP-1103-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-

1104-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-1114-0221-

040-421-SBC-VER.113; QP-1105-0221-040-421-SBC-

VER.113; QP-1106-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-

1107-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-1108-0221-

040-421-SBC-VER.113; QP-1109-0221-040-421-SBC-

VER.113; QP-11110-0221-040-421-SBC-VER.113; 

QP-1111-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-1112-

0221-040-421-SBC-VER.113; QP-1113-0221-040-421-

SBC-VER.113;

2021
Proces verbal receptie 

nr.74408/2021



Presedinte de sedinta,
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