MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR.____
privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 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.112384/2021, raportul nr.112462/2021 al
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.112848/2021 al Direcției Juridice, Asistență de
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;
În conformitate cu prevederile art.555-557, art.889 alin.1 şi 2 din Codul Civil şi
Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
În temeiul art.129 alin.2 lit. c, 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, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Craiova, prin completare cu bunul-autobuz electric marca Solaris, tipul
Urbino 18, având numărul de identificare serie sașiu SUU34121EMB023091.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguţa VASILESCU

\

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Nr. 112384/ 30.06.2021

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre,
privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al
Municipiului Craiova

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007, cu
modificările ulterioare s-a aprobat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Craiova.
Între Municipiul Craiova - Unitate Administrativ Teritorială din Romania, str.
Alexandru Ioan Cuza nr.7, 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, mijloacele de transport reprezintă bunuri ale inventarului domeniului privat
al Municipiului Craiova, conform prevederilor art.357 din Ordonanţa de urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi Hotărârii Guvernului nr. 392/2020, este necesară şi
oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre
privind actualizarea prin completare a inventarului bunurilor apartinând domeniului privat
al Municipiului Craiova.
.

Primar,
Lia – Olguţa Vasilescu

Director executiv,
Cristian Ionuţ Gâlea

Şef Serviciu,
Lucian Cosmin Mitucă

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Nr.112462/01.07.2021

Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind actualizarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Craiova

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu
modificările ulterioare s-a aprobat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al municipiului Craiova.
Realizarea unui transport de calitate în municipiul Craiova este un proiect
integrat în urma căruia oraşul va beneficia de un transport de călători modern. 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.
Astfel, 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 02.06.2021 au fost recepţionate două autobuze
electrice.
Valoarea nominală a unui autobuz este de 3.250.000 lei iar la aceasta se
adaugă valoarea taxei pe valoare adăugată, în cuantum de 617500 lei, rezultând o
valoare de intrare a mijlocului fix de 3.867.500 lei.
Comisia de recepţie a mijloacelor fixe prevăzute în contract, în urma
examinării documentaţiei si a bunurilor, a întocmit procesul verbal de recepţie nr.
111112/ 29.06.2021, a acordat calificativul corespunzător şi a propus încadrarea
mijlocului fix la clasificaţia 2.3.2.1.3.1.
Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129 alin 2
lit. c), art. 196 alin 1 lit. a), art.354 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, art. 555-557

şi art. 889 alin.1 şi 2 din Codul Civil şi cu referatul de aprobare nr. 112384
/29.06.2021 propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:
-

Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu
autobuzul electric marca Solaris tipul Urbino 18 cu nr. de identificare serie
saşiu SUU34121EMB023091 ;
Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local nr.
522/2007.

Director Executiv,
Cristian Ionuț Gâlea

Șef Serviciu,
Lucian Cosmin Mitucă

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data:
Semnătura:

Data:
Semnătura:

și

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. 112848/01.07.2021

RAPORT DE AVIZARE
Avand în vedere:
- Referat de aprobare nr. 112384/ 30.06.2021 al Primarului Municipiului Craiova
 Raportul nr. 112462/01.07.2021 al Directiei Patrimoniu
 Potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. c), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr.57/2019,
Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, art. 555-557 şi art. 889 alin.1 şi 2 din
Codul Civi
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 privind aprobarea
inventarului domeniului privat al municipiului Craiova;
 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

- Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu autobuzul electric marca
Solaris tipul Urbino 18 cu nr. de identificare serie saşiu SUU34121EMB023091 ;
- Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Nicoleta Bedelici
Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura:

