
PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

     
     HOTĂRÂREA NR.____ 

privind participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la  
 „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, în vederea 

achiziţionării a cinci autoturisme  
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
27.05.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.83661/2021, raportul nr. 84086/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.84720/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la „Programul de stimulare 
a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, în vederea achiziţionării a cinci 
autoturisme; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr.324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024,  Ordinului Ministerului Mediului, 
Apelor si Padurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 
2020-2024,  Legii politiei locale nr. 155/2010, republicată, și Hotărârii Guvernului 
nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
poliției locale; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.g, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi 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 participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la „Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024”, în vederea obţinerii 
primelor de casare, care vor fi utilizate la achiziţionarea a 5 autoturisme dotate 
cu sisteme de avertizare sonoră si luminoasă, omologate, şi la „Programul 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de 
vedere energetic, 2020-2024”.  

Art.2. Se aprobă casarea următoarelor bunuri: 
- Daewoo Cielo, nr. de înmatriculare DJ-25-PCC (pozitia 62 din Anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011); 

- Daewoo Cielo, nr. de înmatriculare DJ-27-PCC (pozitia 63 din Anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2011); 

- Fiat Punto, nr. de inmatriculare DJ-08-PCC (pozitia 64 din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2011); 

- Fiat Punto, nr.de inmatriculare DJ-08-CTW (pozitia 71 din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2011); 



- Fiat Punto, nr. de inmatriculare DJ-08-CTX (pozitia 72 din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2011),  

  care aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova. 
Art.3. Diferenţa dintre valoarea de achiziţie a autoturismelor şi valoarea primelor de 

casare care se acordă, va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

         Lia-Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
      

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.83661/11.05.2021 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
privind  participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la ,,Programul de stimulare a 

innoirii Parcului auto 2021-2024.. 
 

 

 

Prin HCL nr. 126/2021 a fost aprobată suma de 335000 lei necesară 
achiziţionării autoturismelor ce vor fi administrate de Politia Locală. Prin adresele 
înregistrate la Politia Locală cu nr. 28963/2021 şi 31153/2021 se propune  casarea unor 
autoturisme care au o stare tehnica de uzura avansata, necesitand reparatii curente mari, 
cu costuri ridicate, neputandu-se repecta reglementarile in vigoare privind siguranta 
circulatiei pe drumurile publice. De asemenea, se propune participarea Politiei Locale a 
Municipiului Craiova la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 
2024, Rabla clasic in vederea obtinerii primelor de casare care vor fi utilizate la 
achizitionarea de catre Politia Locala a Municipiului Craiova a 5 autoturisme dotate cu 
sisteme de avertizare sonora si luminoasa, omologate, prin acest program. 
   Având în vedere cele menţionate mai sus, şi conform prevederilor art.108 lit. e, art. 
129 alin. (1) si (2) şi art.139 (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea 
unui proiect de hotărâre privind casarea a cinci autoturisme apartinând domeniului privat 
al municipiului Craiova, privind participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la 
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic, in 
vederea obtinerii primelor de casare care vor fi utilizate la achizitionarea a 5 autoturisme 
dotate cu sisteme de avertizare sonora si luminoasa, omologate si participarea la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere 
energetic 2020-2024, Rabla plus. 
 
 
 

 

 

 

      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. 84086/11.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          RAPORT  

 

 

 

 

 

 Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 126/2021 – 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a 
municipiului Craiova pe anul 2021 a fost aprobata suma de 335.000 lei la 
capitolul Cheltuieli de capital, subcapitolul 71.01.02 - Mașini, echipamente și 
mijloace de transport, pentru achiziționarea a 5 autoturisme dotate cu sisteme de 
avertizare sonoră și luminoasă, omologate (Rampa de avertizare optico-acustica, 
Sistem acustic si Set flash blitz grila), in cadrul “Programului de stimulare a 
innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic, prin casarea a 5 
autoturisme aflate in administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova. 

Cele cinci autoturisme care apartin domeniului privat al Municipiului Craiova 
şi care au fost date in administrarea Poliției Locale a Municipiului Craiova prin 
Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011, sunt 
următoarele: 

-Fiat Punto, DJ-08-PCC, anul fabricației: 2002, numar de identificare: 
ZFA18800000432996, capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 59 KW, 
combustibil: motorină, pozitia 64 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 

-Fiat Punto, DJ-08-CTX, anul fabricației: 2003, numar de identificare: 
ZFA18800000669201, capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 63 KW, 
combustibil: motorină, pozitia 72 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 

-Fiat Punto, DJ-08-CTW, anul fabricației: 2004, numar de identificare: 
ZFA18800005308137, capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 63 KW, 
combustibil: motorină, pozitia 71 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 

-Daewoo Cielo, DJ-25-PCC, anul fabricației 1999, numar de identificare: 
KLATF68Y1XD003497, capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere motor: 55 KW, 
combustibil: benzina, pozitia 62 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 

 -Daewoo Cielo, DJ-27-PCC, anul fabricației 1999, numar de identificare: 
KLATF68Y1XD003504, capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere motor: 55 KW, 
combustibil: benzina, pozitia 63 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 



 2

 
Aceste autoturisme nu mai corespund condițiilor necesare desfășurării 

acivităților specifice din următoarele motive:   
- autoturismele erau folosite de către Corpul Gardienilor Publici-Dolj pentru 

deplasarea la obiectivele de pază, iar odată cu înființarea Poliției Locale (2010), 
instituție ce nu mai are ca activitate asigurarea pazei, acestea au devenit 
neconforme cu activitățile de asigurare a ordinii și liniștii publice întrucât, datorită 
dimensiunilor reduse, nu permit transportul persoanelor care încalcă legea 
(imobilizate) în condiții de siguranță; 

- autoturismele marca Fiat Punto au o vechime destul de mare (peste 16 
ani), iar  autoturismele marca Daewoo Cielo au o vechime mare (peste 21 ani), 
acestea fiind achiziționate de către Corpul Gardienilor Publici în anii 1999, 2002, 
2003 și 2004. 

- autoturismele au o stare tehnică de uzura avansată, necesitand reparatii 
curente mari pentru a face fata solicitarilor zilnice, costurile cu reparatiile 
acestora s-au ridicat  în anii trecuti la valori foarte mari, neputandu-se repecta 
reglementarile in vigoare privind siguranta circulatiei pe drumurile publice. 
  

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu, Ordinului Ministerului Mediului, 
Apelor si Padurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, a Ordinului 
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului 
de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, a Legii politiei locale nr. 
155/2010, republicată, și Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011 privind darea in 
administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova a bunurilor ce apartin 
domeniului privat al Municipiului Craiova, a Hotarârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 126 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Craiova pe anul 2021; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, coroborat cu alin. 7, lit. g), art. 139, alin. 1, 
art. 154, alin. 1 şi art. 196, alin.1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrative,  propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova : 
 
     - participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul de 
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, in vederea obtinerii 
primelor de casare care vor fi utilizate la achizitionarea a 5 autoturisme dotate cu 
sisteme de avertizare sonoră si luminoasă, omologate si la Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic, 2020-2024;  
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           - casarea urmatoarelor bunuri: Daewoo Cielo, nr. de inmatriculare DJ-25-
PCC (pozitia 62 din Anexa la HCL nr. 402/2011), Daewoo Cielo, nr. de 
inmatriculare DJ-27-PCC(pozitia 63 din Anexa la HCL nr. 402/2011), Fiat Punto, 
nr.  de inmatriculare DJ-08-PCC(pozitia 64 din Anexa la HCL nr. 402/2011), Fiat 
Punto, nr. de inmatriculare DJ-08-CTW(pozitia 71 din Anexa la HCL nr. 
402/2011), Fiat Punto, nr. de inmatriculare DJ-08-CTX(pozitia 72 din Anexa la 
HCL nr. 402/2011), care apartin domeniului privat al Municipiului Craiova; 
             - diferenta dintre valoarea de achizitie a noilor autoturisme si valoarea 
primelor de casare care se acordă, va fi asigurată din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Politiei Locale a Municipiului Craiova pe anul 2021 aprobat prin 
H.C.L. nr. 126/2021. 
 

   
        
 

 

 

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:  

 

 

                                              

                                                           

 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ  
Nr. 84720/12.05.2021 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE  

 
 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.83661/2021 şi Raportul nr. 84086/2021 ale Directiei Patrimoniu; 
- În conformitate cu Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, a Ordinului 
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea <LLNK 12020     0742KSB1   0 
21>Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-
2024, a Legii politiei locale nr. 155/2010, republicată, și Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, a Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 402/2011 privind darea in administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova a 
bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Craiova, a Hotarârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 126 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a 
municipiului Craiova pe anul 2021; 

 În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, coroborat cu alin. 7, lit. g), art. 139, alin. 1, art. 154, alin. 1 şi 
art. 196, alin.1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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: 

 

 
     - participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul de stimulare a innoirii Parcului 
auto national 2020 – 2024, in vederea obtinerii primelor de casare care vor fi utilizate la achizitionarea a 5 
autoturisme dotate cu sisteme de avertizare sonoră si luminoasă, omologate si la Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante 
şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024;  
           - casarea urmatoarelor bunuri: Daewoo Cielo, nr. de inmatriculare DJ-25-PCC (pozitia 62 din Anexa 
la HCL nr. 402/2011), Daewoo Cielo, nr. de inmatriculare DJ-27-PCC(pozitia 63 din Anexa la HCL nr. 
402/2011), Fiat Punto, nr.  de inmatriculare DJ-08-PCC(pozitia 64 din Anexa la HCL nr. 402/2011), Fiat 
Punto, nr. de inmatriculare DJ-08-CTW(pozitia 71 din Anexa la HCL nr. 402/2011), Fiat Punto, nr. de 
inmatriculare DJ-08-CTX(pozitia 72 din Anexa la HCL nr. 402/2011), care apartin domeniului privat al 
Municipiului Craiova; 
             - diferenta dintre valoarea de achizitie a noilor autoturisme si valoarea primelor de casare care se 
acordă, va fi asigurată din bugetul de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a Municipiului Craiova pe anul 
2021 aprobat prin H.C.L. nr. 126/2021. 
 
 
 
             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              
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,ru^ l-l -L-LrNol2Gr., _b PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcfia Patrimoniu

Craiova, Strada A.I. Cuza, nr.7, Judetul Dolj

Avand in vedere:
1. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 126 din22.04.2021 - privind

dprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Craiova pe anul
2021 prin care la capitolul Cheltuieli de capital. subcapitolul 71.01.02 - Ma$ini. echipamente;i
mijloace de transport a fost aprobata suma de 335.000 lei pentru achizitionarea a 5 autoturisme
dotate cu sisteme de avertizare sonorl $i luminoas[. omologate (Rampa de avertizare optico-
acustica. Sistem acustic si Set flash blitz grila). in cadrul: "Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto national 2020 - 2024. Rabla clasic. orin casarea a 5 autoturisme aflate in
administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova.

2. Hotdrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 40212011 prin care urm[toarele
bunuri (autoturisme) ce apartin domeniului privat al Municipiului Craiova au fost date in
administrarea Poliliei Locale a Municipiului Craiova:

-Fiat Punto, DJ-O8-PCC, anul fabricaliei: 2002, numar de identificare:
2FA18800000432996, capacitate cilindricd: 1910 cm3, putere motor: 59 KW, combustibil:
motorind, pozitia 64 din Anexa la HCL nr.40212011;

-Fiat Punto, DJ-08-CTX, anul fabricafiei: 2003, numar
2FA18800000669201, capacitate cilindricd: 1910 cm3, putere motor: 63
motorind, pozitia 72 din Anexa la HCL nr.402l20ll;

-Fiat Punto, DJ-O8-CTW, anul fabricaliei: 2004, numar de identificare:
2FA18800005308137, capacitate cilindricd: 1910 cm3, putere motor: 63 KW, combustibil:
motorinS, pozitia 71 din Anexa Ia HCL nr.402l20tl1'

-Daewoo Cielo, DJ-25-PCC, anul fabricaliei 1999, numar de identificare:
KLATF68YIXD003497, capacitate cilindricd: 1498 cm3, putere motor: 55 KW, combustibil:
benzina,pozitia 62 din Anexa la HCL nr.402l20ll;

-Daewoo Cielo, DJ-27-PCC, anul fabricaliei 1999, numar de identificare:
KLATF68Y1XD003504, capacitate cilindricd: 1498 cm3, putere motor: 55 KW, combustibil:
benzina, pozitia 63 din Anexa la HCL nr.402l20ll;

3. Faptul ca cele 5 autoturisme nu mai corespund condiliilor necesare desftqurdrii
acivitdlilor specifice din urmltoarele motive:

- autoturismele erau folosite de c6tre Corpul Gardienilor Publici-Dolj pentru deplasarea la
obiectivele de pazd, iar odatd cu infiinlarea Poli{iei Locale (2010), institulie ce nu mai are ca
activitate asigurarea pazei, acestea au devenit neconforme cu activitdlile de asigurare a ordinii Ei
liniEtii publice intrucdt, datoritd dimensiunilor reduse, nu permit transportul persoanelor care
incalcd legea (imobilizate) in condifii de siguranlI;

de identificare:
KW, combustibil:



- autoturismele marca Fiat Punto au o vechime destul de mare (peste 16 ani), iar 
autoturismele marca Daewoo Cielo au o vechime mare (peste 21 ani), acestea fiind achizi ţionate 
de către Corpul Gardienilor Publici in anii 1999, 2002, 2003 şi 2004. 

- autoturismele au o stare tehnica de uzura avansata, necesitand reparatii curente mari 
pentru a face fata solicitarilor zilnice, costurile cu reparatiile acestora s-au ridicat la valori foarte 
mari, neputandu-se repecta reglementarile in vigoare privind siguranta circulatiei pe drumurile 
publice. 

Propunem:  
- casarea celor 5 autovehicule mentionate la punctul 2; 
- aprobarea participarii Politiei Locale a Municipiului Craiova la Prozramul de  

stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 — 2024, Rabla clasic,  in conformitate 
cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 324/2020 pentru 
aprobarea Ghidului de finan ţare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 
naţional 2020-2024, in vederea obtinerii primelor de casare care vor fi utilizate la 
achizitionarea de catre Politia Locala a Municipiului Craiova a 5 autoturisme dotate cu  
sisteme de avertizare sonora si luminoasa, omologate, prin acest program; 

- aprobarea participarii Politiei Locale a Municipiului Craiova la Prozramul privind  
reducerea emisiffor de 2aze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea  
vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere eneruetic  
2020-2024, Rabla plus, potrivit dispozitiilor  Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si 
Padurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finan ţare a Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ă  în transporturi, prin promovarea vehiculelor 
de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024. 

Anexam la prezenta urm ătoarele documente: 
extras din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011; 

- extras din Hot ărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 126/2021 privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Craiova pe anul 
2021 si din Nota de Fundamentare privind necesitatea si oportunitatea fondurilor pentru 
acoperirea cheltuielilor Politiei Locale a Municipiului Craiova in anul 2021; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV) marca FIAT PUNTO, DJ-08-PCC, 
seria M, numar 827907 — in copie; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV) marca FIAT PUNTO, DJ-08-CTX, 
seria E, numar 160778 — în copie; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV) marca FIAT PUNTO, DJ-08-CTW, 
seria E, numar 160779 — in copie; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV), marca DAEWOO CIELO, DJ-25-PCC, seria 
C, numar 757733 — in copie; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV) marca DAEWOO CIELO, DJ-27-PCC, seria C, 
numar 757734 — in copie. 

Cu stimă , 
N U r 

Şeful Poli ţiei Locale a 	•‘` raiova 
Direftor xecuti 

Octa—;"- " A 	 T 

Şef Serviciu Achizi ţii Publice, 
Logistică  i Administratiy 

Cristian CORÂC7I 
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SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, LOGISTICĂ ȘI ADMINISTRATIV 

 
 

Către,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Patrimoniu 
Craiova, Strada A.I. Cuza, nr. 7, Judetul Dolj 

 

        
Avand in vedere: 
1. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 126 din 22.04.2021 – privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Craiova pe anul 
2021 prin care la capitolul Cheltuieli de capital, subcapitolul 71.01.02 - Mașini, echipamente și 
mijloace de transport a fost aprobata suma de 335.000 lei pentru achiziționarea a 5 autoturisme 
dotate cu sisteme de avertizare sonoră și luminoasă, omologate (Rampa de avertizare optico-
acustica, Sistem acustic si Set flash blitz grila), in cadrul: “Programului de stimulare a innoirii 
Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic, prin casarea a 5 autoturisme aflate in 
administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova. 
 

2. Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011 prin care următoarele 
bunuri (autoturisme) ce apartin domeniului privat al Municipiului Craiova au fost date in 
administrarea Poliției Locale a Municipiului Craiova: 

-Fiat Punto, DJ-08-PCC, anul fabricației: 2002, numar de identificare: 
ZFA18800000432996, capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 59 KW, combustibil: 
motorină, pozitia 64 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 

-Fiat Punto, DJ-08-CTX, anul fabricației: 2003, numar de identificare: 
ZFA18800000669201, capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 63 KW, combustibil: 
motorină, pozitia 72 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 

-Fiat Punto, DJ-08-CTW, anul fabricației: 2004, numar de identificare: 
ZFA18800005308137, capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 63 KW, combustibil: 
motorină, pozitia 71 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 

-Daewoo Cielo, DJ-25-PCC, anul fabricației 1999, numar de identificare: 
KLATF68Y1XD003497, capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere motor: 55 KW, combustibil: 
benzina, pozitia 62 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 

 -Daewoo Cielo, DJ-27-PCC, anul fabricației 1999, numar de identificare: 
KLATF68Y1XD003504, capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere motor: 55 KW, combustibil: 
benzina, pozitia 63 din Anexa la HCL nr. 402/2011; 

 
3. Faptul ca cele 5 autoturisme nu mai corespund condițiilor necesare desfășurării 

acivităților specifice din următoarele motive:   
- autoturismele erau folosite de către Corpul Gardienilor Publici-Dolj pentru deplasarea la 

obiectivele de pază, iar odată cu înființarea Poliției Locale (2010), instituție ce nu mai are ca 
activitate asigurarea pazei, acestea au devenit neconforme cu activitățile de asigurare a ordinii și 
liniștii publice întrucât, datorită dimensiunilor reduse, nu permit transportul persoanelor care 
încalcă legea (imobilizate) în condiții de siguranță; 



- autoturismele marca Fiat Punto au o vechime destul de mare (peste 16 ani), iar  
autoturismele marca Daewoo Cielo au o vechime mare (peste 21 ani), acestea fiind achiziționate 
de către Corpul Gardienilor Publici în anii 1999, 2002, 2003 și 2004. 

- autoturismele au o stare tehnica de uzura avansata, necesitand reparatii curente mari 
pentru a face fata solicitarilor zilnice, costurile cu reparatiile acestora s-au ridicat la valori foarte 
mari, neputandu-se repecta reglementarile in vigoare privind siguranta circulatiei pe drumurile 
publice. 
 
 Propunem: 

- casarea celor 5 autovehicule mentionate la punctul 2; 
- aprobarea participarii Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul de 

stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic, in conformitate 
cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 324/2020 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020-2024, in vederea obtinerii primelor de casare care vor fi utilizate la 
achizitionarea de catre Politia Locala a Municipiului Craiova a 5 autoturisme dotate cu 
sisteme de avertizare sonora si luminoasa, omologate, prin acest program; 

- aprobarea participarii Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 
2020-2024, Rabla plus, potrivit dispozitiilor Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si 
Padurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor 
de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024. 

 
Anexam la prezenta următoarele documente: 

- extras din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011; 
- extras din Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 126/2021 privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Craiova pe anul 
2021 si din Nota de Fundamentare privind necesitatea si oportunitatea fondurilor pentru 
acoperirea cheltuielilor Politiei Locale a Municipiului Craiova in anul 2021; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV) marca FIAT PUNTO, DJ-08-PCC,          
seria M, numar 827907 – în copie; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV) marca FIAT PUNTO, DJ-08-CTX,              
seria E, numar 160778 – în copie; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV) marca FIAT PUNTO, DJ-08-CTW,             
seria E, numar 160779 – în copie; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV), marca DAEWOO CIELO, DJ-25-PCC, seria 
C, numar 757733 – în copie; 

- Cartea de Identitate a Autovehiculului(CIV) marca DAEWOO CIELO, DJ-27-PCC, seria C, 
numar 757734 – în copie. 

 
    Cu stimă, 

 
Șeful Poliției Locale a Municipiului Craiova 

 Director Executiv  
Octavian MATEESCU 

 

 
 
           

                                                                                                                     Șef Serviciu Achiziții Publice,         
                                                                                                                Logistică și  Administrativ 
                                                                                                                      Cristian CORÂCI 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR.______ 

privind participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul de 
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic, in vederea 

obtinerii primelor de casare care vor fi utilizate la achizitionarea a 5 autoturisme 
dotate cu sisteme de avertizare sonora si luminoasa, omologate si la Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 

2020-2024, Rabla plus 
 

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

Având în vedere Raportul nr. __________ intocmit de catre Direcția Patrimoniu 
prin care se propune participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul de 
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic in vederea obtinerii 
primelor de casare care vor fi utilizate la achizitionarea a 5 autoturisme dotate cu sisteme 
de avertizare sonora si luminoasa, omologate si la Programul privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, Rabla plus și Raportul de 
avizare nr.___________ al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ; 

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 909 din 29 decembrie 1997 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi 
completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu, Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si 
Padurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare 
a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si 
Padurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, Legii 
politiei locale nr. 155/2010, republicată, și Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Hotărarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 402/2011 privind darea in administrarea 
Politiei Locale a Municipiului Craiova a bunurilor ce apartin domeniului privat al 
Municipiului Craiova, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 126 din 
22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a 
municipiului Craiova pe anul 2021; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, coroborat cu alin. 7, lit. g), art. 139, alin. 1, art. 
154, alin. 1 şi art. 196, alin.1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă participarea Politiei Locale a Municipiului Craiova la Programul 
de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020 – 2024, Rabla clasic in vederea 



obtinerii primelor de casare care vor fi utilizate la achizitionarea a 5 autoturisme dotate cu 
sisteme de avertizare sonora si luminoasa, omologate si la Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, Rabla plus.  
 Art.2. Se aproba casarea urmatoarelor bunuri: Daewoo Cielo, nr. de inmatriculare 
DJ-25-PCC (pozitia 62 din Anexa la HCL nr. 402/2011), Daewoo Cielo, nr. de 
inmatriculare DJ-27-PCC(pozitia 63 din Anexa la HCL nr. 402/2011), Fiat Punto, nr.                  
de inmatriculare DJ-08-PCC(pozitia 64 din Anexa la HCL nr. 402/2011), Fiat Punto, nr. 
de inmatriculare DJ-08-CTW(pozitia 71 din Anexa la HCL nr. 402/2011), Fiat Punto, nr. 
de inmatriculare DJ-08-CTX(pozitia 72 din Anexa la HCL nr. 402/2011), care apartin 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 
  Art.3. Diferenta dintre valoarea de achizitie a noilor autoturisme si valoarea 
primelor de casare care se acorda, va fi asigurata din bugetul de venituri si cheltuieli al 
Politiei Locale a municipiului Craiova pe anul 2021 aprobat prin H.C.L. nr. 126/2021. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administratie Publica Locala, Directia Patrimoniu, Directia Economico-Financiara, 
Directia Impozite si Taxe Locale Craiova si  Poliția Locală a Municipiului Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR GENERAL, 
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