
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Liceului Tehnologic de 

Transporturi Auto Craiova, a șase autoturisme aparținând domeniului privat al 
municipiului Craiova 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 

  Având în vedere expunerea de motive nr. 197239/2018, rapoartele nr.198366/2018 
întocmit de Direcţia Patrimoniu și nr.201649/2018 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune transmiterea cu titlu gratuit 
în patrimoniul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, a șase autoturisme 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova;  

În conformitate cu prevederile  anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.841/1995 
privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând 
instituțiilor publice;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, 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 transmiterea cu titlu gratuit, în patrimoniul Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova, a șase autoturisme aparținând domeniului privat al 
municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova  să semneze procesul-verbal de 
predare-primire a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 privind aprobarea inventarului 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 
        Mihail Genoiu     Nicoleta MIULESCU 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr197239/03.12.2018 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
                      Expunere de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, 
privind transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto 

Craiova a sase autoturisme 
 
 
 
 
 
 

 În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează autoturisme aflate 
in stare de funcţionare, pentru care a fost aprobată propunerea de disponibilizare înscrisă 
în referatele nr. 179607/2018 şi nr.184343/2018. 
 Prin adresa nr.192421/2018 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova  face 
cunoscut faptul ca este interasat de transferul fara plata al acestora. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind 
transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto 
Craiova a sase autoturisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  PRIMAR,                                                                                                                             
                              Mihail Genoiu                                                       
 
 
 
 
      
                                                                                               Director executiv,                                             
                                                                                             Cristian Ionuţ Gâlea                                                      
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
 Nr.198366/2018 

 
        SE APROBĂ,                                                                              

                    PRIMAR   
                                             Mihail Genoiu 
 
 
 
                                                                                                              Avizat, 
                                                                                                   Administrator Public 
                                                                                                          Sorin Manda 
 
 
 
 
 
    
                                                             RAPORT 
 
  În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează un număr de şase 
autoturisme aflate in stare de funcţionare, după cum urmează: 
-  Autoturism DACIA  identificat la poziţia nr.383 din anexa 1B a HCL nr.522/2007 cu 

număr de inventar 21300000 şi valoare 4,25 lei; 
- Autoturism DAEWOO NUBIRA  identificat la poziţia nr.75 din anexa 1B a HCL 

nr.522/2007 cu număr de inventar 21300004 şi valoare 46991,80 lei; 
- Autoturism SKODA OCTAVIA  identificat la poziţia nr.580 din anexa 1B a HCL 

nr.522/2007 cu număr de inventar 21300002 şi valoare 103720,18 lei 
- Autoturism DAEWOO CIELO   identificat la poziţia nr.302 din anexa 1B a HCL 

nr.522/2007 cu numar de inventar 21300001 şi valoare 4540,07 lei. 
- Autoturism DACIA LOGAN  cu numar de inventar 23000 şi valoare 28710,41 lei. 
- Autoturism DACIA LOGAN identificat la poziţia nr.74 din anexa 1B a HCL nr.522/2007 

cu numar de inventar 21300005 şi valoare 25868,49 lei. 
 Aceste autoturisme se află în stare de funcţionare iar Serviciul Administrativ, 
Întreţinere a propus diponibilizarea lor considerând ca nu mai sunt necesare. 
 Referatele de disponibilizare  nr.179607/2018 şi nr.184343/2018 au fost aprobate şi 
ele descriu caracteristicile tehnice ale maşinilor, după cum urmează: 
-   Autoturismul DACIA 1310 cu nr de înmatriculare DJ-16-PMC are un grad de 

uzură morală și fizică depășită, a efectuat un număr de  220000 km şi a fost achiziționat în 
anul 1999 ; Autoturismul DAEWOO NUBIRA  cu nr de înmatriculare DJ-22-WXY are un grad 
de uzură morală și fizică depășită şi a efectuat un număr de  189231 km fiind achiziţionat 
achiziţionat în anul 2004; Autoturismul SKODA OCTAVIA  cu nr de înmatriculare DJ-20-XYZ 
cu un grad de uzură morală și fizică depășită care a efectuat 900000 km achiziţionat în anul 
2007; Autoturismul DAEWOO CIELO cu nr de înmatriculare DJ-12-PMC cu un grad de uzură 
morală și fizică depășită care a efectuat 262330 km achiziţionat in anul 2004 ; Autoturismul 
DACIA LOGAN cu nr de înmatriculare DJ-10-SEP cu un grad de uzură morală și fizică 
depășită care a efectuat  73100 km. achiziţionat in anul 2007 ; Autoturismul DACIA LOGAN 
cu nr de înmatriculare DJ-10-PMC cu un grad de uzură morală și fizică depășită care a 
efectuat 137000 km şi afost achiziţionat in anul 2006 . 
 În conformitate cu prevederile din anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
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instituţiilor publice  au fost transmise adrese unor instituţii din municipiul Craiova   care ar fi 
putut fi interesate de unul sau mai multe dintre aceste autoturisme. Prin adresa înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr. 192421/2018 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 
Craiova arată că este interesat de transferul tuturor celor şase autoturisme. 
  
 Conform expunerii de motive  nr. 197239/2018 a fost considerat necesar şi oportun 
iniţierea unui proiect de hotărâre care să supună spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova a sase autoturisme.  
 
  

Faţă de cele prezentate, potrivit  prevederilor art. 36(2) lit.  C, ale art.45(3) şi 
art.121 (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Anexei nr.1 a Hotărârii 
Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare 
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova :  

 
• Transmiterea cu titlu gratuit in patrimoniul Liceului Tehnologic de Transporturi 

Auto Craiova a şase autoturisme aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova,  
identificate in anexa la prezentul raport,  

• Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul verbal  de      
predare-preluare a bunurilor menţionate la pct 1. 

• Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  522/2007 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova. 

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                         
            Cristian Ionuţ Gâlea                        
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Întocmit, 
                                                                    exp. Madlen Chiriac 



Anexa la HCL nr.

Mijloace fixe aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova

 transmise fară plată 

în patrimoniul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

Nr.

crt
Denumire Caracteristici tehnice

nr. 

inventar

valoare 

de 

inventar(l

ei)

1 Autoturism DACIA 1310 nr. înmatriculare DJ-16-PMC,achiziţionat 1999, efectuat 220000km, 21300000 4,25

2 Autoturism DAEWOO NUBIRA nr. înmatriculare DJ-22-WXY,achiziţionat 2004, efectuat 189231km, 21300004 46991,8

3 Autoturism SKODA OCTAVIA nr. înmatriculare DJ-20-XYZ, achiziţionat 2007, efectuat 900000km, 21300002 103720,18

4 Autoturism DAEWOO CIELO nr. înmatriculare DJ-12-PMC, achiziţionat 2004, efectuat 262330km, 21300001 4540,07

5 Autoturism DACIA LOGAN nr. înmatriculare DJ-10-SEP, achiziţionat 2007, efectuat 73100km, 23000 28710,41

6 Autoturism DACIA LOGAN nr. înmatriculare DJ-10-PMC, achiziţionat 2006, efectuat 137000km, 21300005 25868,49

Preşedinte de şedinţă,
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