
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
 PROIECT 

           HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unui bun care aparţine domeniului privat 

al municipiului Craiova 
 
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 06.07.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.112387/2021, raportul nr.112468/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.112845/2021 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
concesionarea, către R.A.T. SRL, a unui bun care aparţine 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, cu modificarile şi completările 
ulterioare; 

 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, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 Art.1. Se aprobă concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunului-autobuz electric marca 

Solaris, tipul Urbino 18, având numărul de identificare serie sașiu 
SUU34121EMB023091, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova.  

 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 
bunul identificat la art.1. 

   Art.3. Predarea bunului prevăzut 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.112387/30.06.2021 
                                                                                                                       . 
 
 

 
 

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. 
  În data de 29.06.2021 a fost recepţionat un autobuz electric. 
  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 acestui bun. 
 

 
 
 
      
                                                                       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.112468/ 01.07.2021 

            
 
 
 
 

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 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.  
 În data de 29.06.2021 a fost recepţionat un autobuz de către comisia de recepţie 
constituită prin Dispoziţia nr.5410/2020 a Primarului Municipiului Craiova, care a întocmit 
procesul verbal de recepţie şi punere în funcţiune, a acordat calificativul corespunzător, a 
stabilit măsuri şi termene de ducere la îndeplinire, şi a propus încadrarea mijlocului fix  
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova  la clasificaţia 2.3.2.1.3.1.  
 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 mijlocului fix mentionat mai sus. 
 De asemenea, 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. 112387/29.06.2021, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 

1. Concesionarea către SC RAT SRL bunului ce aparţine domeniului privat al 
Municipiului Craiova,  autobuz electric marca Solaris tipul Urbino 18 cu nr. de 
identificare serie saşiu SUU34121EMB023091 ; 

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

completării cu bunul prevăzute la punctul 1. 
 

3. Predarea bunului 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 Chiriac Madlen. 
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. 112845/01.07.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
 -     Referat de aprobare nr. 112387/2021  al Primarului Municipiului Craiova 

 Raportul nr. 112468/2021 al Directiei Patrimoniu 
 Potrivit prevederilor  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 

 Ordonanţa de urgenţă 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 al Municipiului Craiova  

 
  

 Concesionarea către SC RAT SRL a bunului ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova,  autobuz electric marca Solaris tipul Urbino 18 cu nr. de identificare serie saşiu 
SUU34121EMB023091 ; 

 Modificarea anexei nr.4.1 a contractului nr. 135176/27.08.2018, în sensul completării cu bunul 
prevăzut la punctul 1. 

 Predarea bunului se face pe bază de proces verbal de predare-primire. 
 Împuternicirea Primarul Municipiului Craiova să semneze actul aditional la contractului nr. 

135176/27.08.2018. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.262/2018. 
 

 
         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              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
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