
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                                                PROIECT 
 
 
 

           HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului 

privat al municipiului Craiova 
 
 
 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară 
din data de 08.01.2020; 

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.228783/2019, raportul nr.228786/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.229136/2019 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova;      
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice,  modificată şi completată şi Legii nr.92/2007 privind serviciile de 
transport public local, modificată şi completată; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. c şi d coroborat cu alin.6 lit.b şi alin.7 lit.n, art.139 
alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparţin domeniului 

privat al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă modificarea contractului nr.135176/27.08.2018 de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat 
prin curse regulate în municipiul Craiova, după cum urmează: 
a) se completeză anexa 4.1 cu bunurile prevăzute la art.1; 
b) se modifică art.6.1, în sensul majorării redevenţei cu suma de 3.144.094.50 

lei/an. 
Art.3. Predarea bunurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de proces verbal de predare-

primire. 
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.262/2016 referitoare la atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, 
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL. 

 



 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi R.A.T. SRL vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

         Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 



                 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr. 228783/ 30.12.2019 
                                                                                                                       Se aprobă,        
                                                                                                               PRIMAR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           Mihail Genoiu  
 
 
 
 
 
                                 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 

privind concesionarea către SC RAT SRL  
a unor bunuri  ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova 

 
  

 
 
 

    
 Între MUNICIPIUL CRAIOVA-Unitate Administrativ Teritorială din Romania str. 
Alexandru Ioan Cuza nr.7, în calitate de cumpărător şi BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ș., corporație constituită în conformitate cu legile din TURCIA, având sediul principal la 
Tekstilkent Caddesi Kaza Plaza No:12 A Blok 4, Kat Esenler/Instambul in calitate de 
furnizor, a fost încheiată înţelegerea contractuală înregistrată la Primăria Craiova cu 
nr.145354/23.08.2019, privind achiziția a aproximativ 25 de autobuze urbane noi, cu 
podea joasă, motor Diesel - Euro 6 - clasa C, standard de 12 m, împreună cu servicii de 
întreținere și echipament de diagnosticare. Din acest contract/înţelegere a fost livrat primul 
lot de 25 autobuze.  Valoarea nominală a unui autobuz este de 845 470,79 lei iar la 
aceasa se adaugă valoarea taxei pe valoare adăugată ce a fost achitată de 160 639,45 lei 
rezultând o valoare  de intrare a mijlocului fix de 1 006 110,24 lei. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile  OMFP 
nr.2861/2009,Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil şi ale art. 357 din 
OUG nr.57/2019, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi 
respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind privind concesionarea către SC RAT 
SRL a unor bunuri  ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
 
      

Director executiv, 
Cristian Ionuţ Gâlea 



1 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.228786/30.12.2019 

                SE APROBĂ,                                                                               
                             PRIMAR, 
                                                                                                                 Mihail Genoiu 
 
 
 
                                               Administrator Public 
                                                                                                        Durle Cosmin Dumitru 
 
 
 
 
 

Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind concesionarea către SC RAT SRL  
a unor bunuri  ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova 

 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr. 5/2016 
reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Craiova, în societate 
comercială cu răspundere limitată, având Asociat Unic, Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova,  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.262/2018 a fost aprobat contractul de delegare a 
gestiunii de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie,către SC RAT 
Craiova SRL. Astfel, a fost încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, înregistrat la Primăria municipiului Craiova cu nr.135170/27.08.2018. 
 În contractul de delegare a gestiunii sunt precizate categoriile de bunuri ce vor fi 
utilizate în derularea contractului.  În Anexa nr. 4.1 a contractului sunt menţionate bunurile 
de retur, respectiv bunurile concesionate de către autoritatea locală către operator, în 
scopul executării contractului.  
  Ulterior adoptării acestei hotărâri între MUNICIPIUL CRAIOVA-Unitate Administrativ 
Teritorială din Romania str. Alexandru Ioan Cuza nr.7, în calitate de cumpărător şi BMC 
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., corporaţie constituită în conformitate cu legile din TURCIA, 
având sediul principal la Tekstilkent Caddesi Kaza Plaza No:12 A Blok 4, Kat 
Esenler/Instambul in calitate de furnizor, a fost încheiată înţelegerea contractuală 
înregistrată la Primăria Craiova cu nr.145354/23.08.2019, privind achiziţia a aproximativ 35 
de autobuze urbane noi, cu podea joasă, motor Diesel - Euro 6 - clasa C, standard de 12 m, 
împreună cu servicii de întreţinere şi echipament de diagnosticare. 
 Din acest contract a fost livrat primul lot de 25 autobuze care au fost receptionate de 
către comisia de recepţie constituită prin Dispoziţia nr.7759/2019 a Primarului Municipiului 
Craiova, care a întocmit procesele verbale nr. 227083/23.12.2019 si nr. 228329/24.12.2019  
a acordat calificativul corespunzător, a stabilit măsuri şi termene de ducere la îndeplinire, şi 
a propus încadrarea mijloacelor fixe la clasificaţia 2.3.2.1.3.1 aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova.  
 Întrucât, SC RAT SRL realizează Serviciul de transport public local de persoane cu 
autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a 
Municipiului Craiova , iar toate aceste bunuri fac parte structural din logistica necesară 
asigurării funcţionării transportului public cu tramvaie, este necesară concesionarea către 
SC RAT SRL a bunurilor, identificate in Anexă la prezentul raport. 
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 Potrivit celor menţionate anterior, cele 25 autobuze receptionate sunt bunuri de 
natura domeniului privat şi vor fi utilizate de către SC RAT SRL făcând parte din categoria 
bunurilor de retur, respectiv bunuri concesionate de către autoritatea locală, fiind deci 
necesară modificarea anexei 4.1 a Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu nr.135170/27.08.2018. 
 In schimbul dreptului si obligaţiei de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute 
în anexa 4.1 a contractului, operatorul are obligaţia să plătească autorităţii locale redevenţă 
calculată la valoarea de amortizare a bunurilor. Cele 25 autobuze cu valoare de inventar 
totală de 25.152.756 lei, în conformitate cu H.G.nr.2139/2004 cu modificările ulterioare, au 
fost clasificate de către comisia de recepţie ca făcând parte din grupa 2.3.2.1.3.1. şi având 
durata de funcţionare ce corespunde cu durata de amortizare la 8 ani. Astfel, valoarea cu 
care trebuie să se majoreze redeventa anuală menţionată la art. 6.1 din contractul de 
delegare a gestiunii de transport este de 3.144.094.50 lei, reprezentând valoarea anuală de 
amortizare.  

 
 În conformitate cu cele prezentate  mai sus şi cu cele menţionate în referatul de 
aprobare nr. 228784/30.12.2019,  potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. c coroborat cu alin. 
6 lit.b, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit a şi art. 362 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
 

1. Concesionarea bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova, 
identificate în Anexă la prezentul raport, către SC RAT SRL 
 

2. Modificarea anexei nr.4.1 a contractului nr. 135176/27.08.2018, în sensul 
completării cu bunurile prevăzute în Anexă la prezentul raport 

 
3. Modificarea art.6.1 al contractului nr. 135176/27.08.2018 de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat 
prin curse regulate în municipiul Craiova, în sensul majorării redevenţei cu suma 
de 3.144.094.50 lei /an. 

 
4. Predarea bunurilor, identificate în Anexa la prezentul raport, se face pe bază de 

proces verbal de predare-primire. 
 
5. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.262/2018, privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, către R.A.T. SRL. 

                                                                                                                                                                                                                                     
  

 
 
Director Executiv,                                                       Şef Serviciu, 

        Ionuţ Cristian Gâlea                                                Lucian Cosmin Mitucă,                                                              
 
 
 
         Întocmit, 
  Chiriac Madlen 



Anexa  la HCL nr. Intrari bunuri
                                                                          în domeniul privat

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului serie motor număr Factură (număr data)

Valoare 
nominala tva valoare 

inventar

Catalog 
clasificare HG 

2139/2004

1 Autobuz  BMC POCITY 22402577 E012019000000612/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

2 Autobuz  BMC POCITY 22403105 E012019000000613/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

3 Autobuz  BMC POCITY 22403061 E012019000000614/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

4 Autobuz  BMC POCITY 22402447 E012019000000615/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

5 Autobuz  BMC POCITY 22403103 E012019000000616/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

6 Autobuz  BMC POCITY 22402459 E012019000000617/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

7 Autobuz  BMC POCITY 22402448 E012019000000618/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

8 Autobuz  BMC POCITY 22402572 E012019000000619/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

9 Autobuz  BMC POCITY 22402569 E012019000000620/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

10 Autobuz  BMC POCITY 22402574 E012019000000621/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

11 Autobuz  BMC POCITY 22403101 E012019000000625/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

12 Autobuz  BMC POCITY 22402450 E012019000000626/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

13 Autobuz  BMC POCITY 22403077 E012019000000627/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

14 Autobuz  BMC POCITY 22402570 E012019000000628/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

15 Autobuz  BMC POCITY 22402579 E012019000000629/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

16 Autobuz  BMC POCITY 22403065 E012019000000630/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

17 Autobuz  BMC POCITY 22400199 E012019000000631/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

18 Autobuz  BMC POCITY 22402482 E012019000000632/17.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

19 Autobuz  BMC POCITY 22403069 E012019000000633/19.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

20 Autobuz  BMC POCITY 22403649 E012019000000634/19.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

21 Autobuz  BMC POCITY 22403654 E012019000000635/19.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani



22 Autobuz  BMC POCITY 22400178 E012019000000636/19.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

23 Autobuz  BMC POCITY 22398579 E012019000000637/19.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

24 Autobuz  BMC POCITY 22403652 E012019000000638/19.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

25 Autobuz  BMC POCITY 22400201 E012019000000639/19.12.2019 845470,79 160639,45 1006110,24 2.3.2.1.3.1- 8ani

21136769,75 4015986,25 25152756
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