
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                                                PROIECT 

      HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, încheiat între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL. 

 
 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
09.01.2017; 

                     Având în vedere raportul nr.2168/2018 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin care 
se propune modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, 
încheiat între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL;      
          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; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art.45 alin.1, 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 modificarea, prin completare, a anexei nr.4.1 – Bunuri de retur, la 

contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu 
autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, încheiat 
între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.2 
din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2016 referitoare la 
aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, 
încheiat între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, PT.SECRETAR, 

         Mihail GENOIU 
 

Ovidiu MISCHIANU 

 



                                                                                               
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei               Se aprobă, 
Nr.  2168/            .2018                                                                                                  Primar, 

                                            Mihail Genoiu 

 

 

 

                                                                                               Avizat, 
                                                                                                                      Administrator Public, 

                                                                                                             Marian Sorin Manda 

      

 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 

 Prin H.C.L. nr.168/28.04.2016, a fost aprobat Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 
regulate în municipiul Craiova, încheiat între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL, 
(cuprinzând anexele 1-17), pentru o perioadă de doi ani. 
 În Anexa nr. 4.1 la contract sunt menţionate bunurile de retur, respectiv bunurile 
concesionate de către autoritatea contractantă către operator în scopul executării 
contractului, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, 
dezvoltate şi modernizate cu subvenţii pentru investiţii de la bugetul local sau central 
precum şi cele realizate de operator în conformitate cu programul de investiţii şi care, la 
încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini, autorităţii 
contractante. 
 Ulterior adoptării acestei hotărâri, prin Contractul de furnizare nr 
129376/13.10.2017, contract subsecvent nr.3 la Acordul-cadru nr. 94172/27.06.2014, 
având ca obiect „Achiziţie autobuze noi” – 5 buc, Municipiul Craiova a achiziţionat un 
număr de 5 autobuze noi în scopul îmbunătăţirii condiţiilor în care se desfăşoară serviciul 
de transport public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova. 
 Cele 5 autobuze, cu o valoare de 1.041.012 lei fiecare(inclusiv T.V.A), au fost 
recepţionate în data de 22.12.2017, conform Procesului verbal de recepţie nr. 
185224/22.12.2017.   
 Având în vedere cele prezentate, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, în sensul respectării prevederilor art. 36, alin (2), lit d) coroborat cu alin (6), 
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lit a), pct 14, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
  

1. Modificarea, prin completare, a Anexei nr. 4.1 – Bunuri de retur, la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze 
şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, aceasta urmând să aibă 
forma prevăzută în anexa la prezentul raport; 

2. Modificarea în mod corespuzător a  Art. 2. din H.C.L. nr. 168/28.04.2016.  
 
      Director Executiv,                                                  Şef Serviciu, 

                      Delia Ciucă                                      Iancu Claudiu 
 
                    Întocmit, 
                                                                                          insp. Dorel Vladu 
 
 

                                                                  Vizat pentru legalitate, 

                                                                  cons. jur. Nicoleta Bedelici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.D./4ex 



Anexa la Raport

NR 

CR

T

Denumire
Numar 

Inventar
Valoare lei Grupa

valoare lei 

amortizată

valoare lei Ramasa la 

data de

1
AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12 21300180  1.041.012,00

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM 

PRIVAT
 1.041.012,00

2
AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12 21300181  1.041.012,00

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM 

PRIVAT
 1.041.012,00

3
AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12 21300182  1.041.012,00

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM 

PRIVAT
 1.041.012,00

4
AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12 21300183  1.041.012,00

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM 

PRIVAT
 1.041.012,00

5
AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12 21300184  1.041.012,00

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM 

PRIVAT
 1.041.012,00
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