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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.176196/25.11.2015 
 

       SE APROBĂ,                                                                              
                   PRIMAR   
                                      Lia Olguţa Vasilescu  
 
                                                             RAPORT 
 
 
 
 Prin raportul nr.173733/19.11.2015 Serviciul Patrimoniu a propus spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Craiova.  Prin adresa cu nr.175447/24.11.2015 Direcţia Servicii Publice ne-a 
transmis procesul verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de 
furnizare ,,Achiziţie autobuze noi”, drept pentru care este necesar să completăm 
propunerile din raportul menţionat anterior. 
   

Având în vedere că parcul auto cu care se desfăşoară în prezent serviciul de 
transport public este destul de îmbătrânit, este necesară şi oportună înlocuirea a cât mai 
multor autobuze cu care se execută serviciul de transport public local de persoane prin 
curse regulate în Municipiul Craiova. Proiectul „Transport de calitate în municipiul 
Craiova“, este un proiect integrat în urma căruia oraşul va beneficia de un transport de 
călători modern. 

În temeiul Acordului cadru nr.94172/27.06.2014, a referatului de necesitate 
nr.130958/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice- serviciul AMTPLSC şi având în 
vedere alocarea de fonduri prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe 
anul 2015 la subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat 84.02.03.02.71.01.02 a fost 
încheiat contractul nr.138642/18.09.2015 subsecvent nr.2 de furnizare autobuze între 
Municipiul Craiova şi Asocierea S.C. Solaris Bus&Coach S.A.- S.C. IAC Management 
S.R.L. prin lider S.C. Solaris Bus&Coach S.A. 
   În conformitate cu cele menţionate la pct 4 din contract şi cu cerinţele caietului de 
sarcini furnizorul se obligă să livreze ,,Achiziţie autobuze noi” iar achizitorul să plătească 
6.123.600 lei. Pentru a efectua această achiziţie intracomunitară de bunuri , autoritatea 
locală este obligată să achite TVA calculat în sumă de 1 469 664 lei şi virat cu OP 
nr.7767/23.11.2015. 
 A fost constituită comisia de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de 
furnizare ,,Achiziţie autobuze noi”, care în urma examinării documentaţiei şi a cercetării pe 
teren  celor 7 autobuze , a admis recepţia, a acordat calificativul corespunzător,  a întocmit 
procesele- verbale de recepţie nr.167901/10.11.2015, nr.172078/18.11.2015 şi 
175416/24.11.2015 şi a propus încadrarea mijlocului fix ,,Autobuze noi” la clasificaţia 
2.3.2.1.3.1. 
 Autobuzele achiziţionate vor completa inventarul domeniului privat al municipiului şi 
urmează să se adauge parcului activ de autobuze al RAT Craiova care asigură transportul 
de călători  în municipiu. În conformitate cu cele prevăzute la pct 7.4 din contractul de 
furnizare bunurile au fost predate la RA Transport Craiova. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 213/1998 
privind privind bunurile proprietate publică, prevederilor HG nr.2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, ale art. 36 alin 9 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
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locală, republicată şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 557 (2) din Codul Civil,  propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin: 

 
- completare cu bunurile prezentate în anexa nr.3  

 
 

•••• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 anexa 7B cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                                      
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                              
 
               
 
                                                                                          Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 



Anexa nr.3 la HCL nr.422/2015

                                                                                Completarea inventarului  domeniului privat

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Şasiu (serie număr) Factură (număr data) Valoare Inv/lei.

Catalog 
clasificare 

HG 
2139/2004

1 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163FB015491 nr.4861001878/28.10.2015 1 084 752 2.3.2.1.3.1

2 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163FB015492 nr.4861001879/28.10.2015 1 084 752 2.3.2.1.3.1

3 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163FB015493 nr.4861001880/28.10.2015 1 084 752 2.3.2.1.3.1

4 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163FB015494 nr.4861001881/28.10.2015 1 084 752 2.3.2.1.3.1

5 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163FB015495 nr.4861001882/28.10.2015 1 084 752 2.3.2.1.3.1

6 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163FB015496 nr.4861001883/28.10.2015 1 084 752 2.3.2.1.3.1

7 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163FB015497 nr.4861001884/28.10.2015 1 084 752 2.3.2.1.3.1

Preşedinte de Şedinţă,

Teodor Nicusor Sas
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