Consiliul Local al Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro

Nr.373/08.07.2014

HOTĂRÂRE
(PROIECT)
Referitoare la: transmiterea cu titlu gratuit, din patrimoniul municipiului Slatina, în
patrimoniul municipiului Baia Mare, a unor bunuri - componente ale reţelei de transport cu
mijloace de transport electrice, din cadrul staţiei de redresare situată în strada Crişan nr. 33
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară din
data de _______________ 2014.
Având în vedere:
- iniţiativa Viceprimarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr. 63095/07.07.2014;
- referatul de specialitate nr.63097/07.07. 2014 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 36/2006 s-a aprobat desfinţarea serviciului
public de transport in comun exercitat de către S.C. Loctrans S.A. Slatina, cu mijloace de transport electrice;
- solicitarea nr. 15425/22.05.2014 a Primăriei Municipiului Baia Mare, înregistrată la Primăria
Municipiului Slatina la nr. 48986/26.05.2014, privind preluarea echipamentelor staţiei de redresare;
- dispoziţiile art. 1 coroborate cu dispoziţiile pct. 1, pct. 2 şi pct. 6 din anexa 1 la H.G. nr. 841/1995,
modificată prin H.G. nr. 966/1998, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
apartinând instituţiilor publice,
- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Slatina.
În conformitate cu prevederile art. 36(2) lit c) coroborat cu prevederile art. 45(3) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit, din patrimoniul municipiului Slatina în patrimoniul
municipiului Baia Mare, a unor bunuri - componente ale reţelei de transport cu mijloace de transport
electrice din cadrul staţiei de redresare situată în strada Crişan nr. 33, identificate potrivit anexei parte
integrantă din prezenta hotarare.
Art. 2. - Transmiterea bunurilor menţionate la art. 1, se va face pe bază de proces-verbal, care se va
încheia între reprezentanţii Primăriei Municipiului Slatina şi reprezentanţii Primăriei municipiului Baia Mare,
în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
- Direcţia Economică;
- Primăria Municipiului Baia Mare.

În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre

Iniţiator,
Viceprimar,
Cristian BIRCEA

Secretar,
Mihai Ion IDITA
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Primăria Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro

Nr. 63095/07.07.2014.

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind promovarea proiectului de hotărâre referitor la transmiterea cu titlu gratuit, din
patrimoniul municipiului Slatina, în patrimoniul municipiului Baia Mare, a unor bunuri - componente
ale reţelei de transport cu mijloace de transport electrice din cadrul staţiei de redresare situată în strada
Crişan nr. 33

Având în vedere :
- faptul că serviciul public de transport în comun exercitat de către S.C. Loctrans S.A. Slatina, cu
mijloace de transport electrice, a fost desfiinţat ;
- faptul că, o parte din bunurile componente ale reţelei de transport cu mijloace de transport electrice,
reprezentând conductorii electrici au fost valorificaţi sub formă de deşeuri feroase şi deşeuri din cupru, iar
echipamentele electrice din cadrul staţiei de redresare, identificate astfel:
- prevederile art. 3 din hotărârea sus menţionată, potrivit cărora: ”Bunurile disponibilizate apartinand
domeniului public al municipiului Slatina, vor fi valorificate în condiţiile H.G. nr. 841/1995, modificată prin
H.G. nr. 966/1998, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor apartinand
instituţiilor publice ;
- dispoziţiile art. 1 coroborate cu dispoziţiile pct. 1 şi pct. 2. din anexa 1 la H.G. nr. 841/1995,
modificata prin H.G. nr. 966/1998, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
apartinând instituţiilor publice, potrivit cărora:”Pot fi transmise, fără plată, orice fel de bunuri aflate în stare
de funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt necesare institutiei publice care le
are in administrare, dar care pot fi folosite in continuare de altă instituţie publică, urmând ca în cazul
disponibilizării lor, compartimentul de specialitate, să întocmească un referat de disponibilizare, în care
descrie bunul ce urmează a fi disponibilizat, referat ce va fi aprobat de către conducătorul instituţiei publice."
şi ale pct. 6 potrivit cărora: ” transmiterea fără plată de la o instituţie publică la o altă instituţie publică, se va
face pe bază de proces-verbal de predare- primire, cu avizul ordonatorului principal de credite al instituţiei
publice care a disponibilizat bunul, precum şi cu avizul ordonatorului principal de credite al instituţiei publice
care a solicitat transmiterea bunului”;
- faptul că, prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 134/28.06.2007 şi nr.
315/22.10.2009, s-a aprobat vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor componente ale reţelei de transport cu
mijloace de transport electrice, iar în urma organizării şi desfăşurării licitaţiei publice, au fost vândute o parte
din componentele reţelei de transport cu mijloace de transport electrice, reprezentând conductorii electrici
valorificaţi sub formă de deşeuri feroase şi deşeuri din cupru, iar echipamentele electrice din cadrul staţiei de
redresare, identificate astfel:
ţinând cont de:
- faptul că bunurile menţionate, nu mai sunt necesare Primăriei Municipiului Slatina, deoarece serviciul
public de transport în comun exercitat cu mijloace de transport electrice a fost desfiinţat;
- faptul că echipamentele electrice menţionate, sunt în stare de funcţionare şi se află depozitate în
staţia de redresare din strada Crişan nr. 33;
- solicitarea nr. 15425/22.05.2014 a Primăriei Municipiului Baia Mare, înregistrată la Primăria
Municipiului Slatina la nr. 48986/26.05.2014, privind preluarea echipamentelor staţiei de redresare, în scopul
utilizării acestora ca piese de rezervă pentru echipamentul din staţiile de redresare, părţi componente ale
sistemului de transport public local din municipiul Baia Mare,
propun spre aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit, din
patrimoniul municipiului Slatina, în patrimoniul municipiului Baia Mare a unor bunuri - componente
electrice din cadrul staţiei de redresare situată în strada Crişan nr. 33.
VICEPRIMAR,
Cristian BIRCEA

CAPL PO 01/F2

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro

Nr. 63097/07.07. 2014.

REFERAT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit, din patrimoniul municipiului
Slatina, în patrimoniul municipiului Baia Mare, a unor bunuri - componente ale reţelei de transport cu
mijloace de transport electrice

Având în vedere:
- faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 36/2006 s-a aprobat
desfiinţarea serviciului public de transport in comun exercitat de către S.C. Loctrans S.A. Slatina, cu
mijloace de transport electrice;
- prevederile art. 3 din hotărârea sus menţionată, potrivit cărora: ”Bunurile disponibilizate
apartinand domeniului public al municipiului Slatina, vor fi valorificate în condiţiile H.G. nr.
841/1995, modificată prin H.G. nr. 966/1998, privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor apartinand instituţiilor publice ;
- dispoziţiile art. 1 coroborate cu dispoziţiile pct. 1 şi pct. 2. din anexa 1 la H.G. nr. 841/1995,
modificata prin H.G. nr. 966/1998, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor apartinând instituţiilor publice, potrivit cărora: ”Pot fi transmise, fără plată, orice fel de
bunuri aflate în stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt
necesare institutiei publice care le are in administrare, dar care pot fi folosite in continuare de altă
instituţie publică, urmând ca în cazul disponibilizării lor, compartimentul de specialitate, să
întocmească un referat de disponibilizare, în care descrie bunul ce urmează a fi disponibilizat, referat
ce va fi aprobat de către conducătorul instituţiei publice." şi ale pct. 6 potrivit cărora: ” transmiterea
fără plată de la o instituţie publică la o altă instituţie publică, se va face pe bază de proces-verbal de
predare- primire, cu avizul ordonatorului principal de credite al instituţiei publice care a
disponibilizat bunul, precum şi cu avizul ordonatorului principal de credite al instituţiei publice care
a solicitat transmiterea bunului”;
- faptul că, prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 134/28.06.2007 şi nr.
315/22.10.2009, s-a aprobat vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor componente ale reţelei de
transport cu mijloace de transport electrice, iar în urma organizării şi desfăşurării licitaţiei publice, au
fost vândute o parte din componentele reţelei de transport cu mijloace de transport electrice,
reprezentând conductorii electrici valorificaţi sub formă de deşeuri feroase şi deşeuri din cupru, iar
echipamentele electrice din cadrul staţiei de redresare, identificate astfel:
1 - Transformator – tip - TTU – CU – 2300 KVA = 2 buc . – echipat;
2 - Transformator – tip - TTU – CU- 40 KVA = 1buc – echipat;
3 – Redresor - tip – RSTU – 2500 E = 2 buc. – 1 echipat + 1 descompletat;
4 - Redresor - tip PMG – RS - 76073 = 2 buc. – echipat;
5 - Celula - tip - C – 11 - MK – A –1 – 24 – 20 KV – 630 A = 1 buc echipat;
6 - Celula - tip - C – 11 - A –1 – 24 – 20 KV – 630 A = 5 buc echipate;
7 – Celula tip – P.C.C. – 24 = 1buc = echipată;
8– Celula - tip – CISA – 06 = 2 buc. – echipate;
9 – Celula – tip - CIP – 12 = 6 buc. – echipate;
10 – Celula – CIRP – 09 = 2 buc. - echipate;
11 – Celula - tip – CIC – 06 = 1buc echipata;
12 – Celula – tip – CIBN – 07 = 2 buc. echipate ,
au rămas nevalorificate,
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ţinând cont de:
- faptul că bunurile menţionate, nu mai sunt necesare Primăriei Municipiului Slatina, deoarece
serviciul public de transport în comun exercitat cu mijloace de transport electrice a fost desfiinţat;
- faptul că echipamentele electrice menţionate, sunt în stare de funcţionare şi se află
depozitate în staţia de redresare din strada Crişan nr. 33;
- solicitarea nr. 15425/22.05.2014 a Primăriei Municipiului Baia Mare, înregistrată la Primăria
Municipiului Slatina la nr. 48986/26.05.2014, privind preluarea echipamentelor staţiei de redresare, în
scopul utilizării acestora ca piese de rezervă pentru echipamentul din staţiile de redresare, părţi
componente ale sistemului de transport public local din municipiul Baia Mare,
în temeiul dispoziţiilor art. 1 coroborate cu dispoziţiile pct. 1, pct. 2 şi pct. 3 din anexa 1 la
H.G. nr. 841/1995, modificata prin H.G. nr. 966/1998, privind procedurile de transmitere fără plată şi
de valorificare a bunurilor apartinând instituţiilor publice,
pot fi transmise fără plată Primăriei Municipiului Baia Mare, componentele electrice ale
reţelei de transport cu mijloace de transport electrice, din cadrul staţiei de redresare situată în strada
Crişan nr. 33, pe bază de proces-verbal de predare- primire, avizat de ordonatorii principaLi de credite
ai celor două instituţiei.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu
gratuit, din patrimoniul municipiului Slatina, în patrimoniul municipiului Baia Mare, a unor
bunuri - componente ale reţelei de transport cu mijloace de transport electrice, din cadrul staţiei de
redresare situată în strada Crişan nr. 33, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului
Slatina.
Anexăm:
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 36/2006 s-a aprobat desfinţarea
serviciului public de transport in comun exercitat de către S.C. Loctrans S.A. Slatina, cu mijloace de
transport electrice;
- solicitarea nr. 15425/22.05.2014 a Primăriei Municipiului Baia Mare, înregistrată la Primăria
Municipiului Slatina la nr. 48986/26.05.2014, privind preluarea echipamentelor staţiei de redresare;

Director executiv D.A.D.P.P,
Cosmin Bogdan APOSTOLICEANU
Vizat pentru legalitate,
Șef Serviciu Juridic,
Mihaela OTINCELESCU

Director executiv adj.,
Mirela PĂTRU
Inspector,
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