
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

         HOTĂRÂREA NR. 144 
privind acordarea de facilităţi  pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. 

SRL, pentru anumite categorii de persoane 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.04.2016; 
           Având în vedere raportul nr.72043/2016 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară, prin care se propune acordarea de facilităţi  pe mijloacele de transport în 
comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local, modificată şi completată, şi Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 
  În temeiul art.36, alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 1 şi 2, art.45, alin.2, 
lit. a  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.(1) Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale 

R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane, astfel: 
a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun R.A.T. SRL, pentru pensionarii 

cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi 
pentru cei care au un venit din pensie de până la 1.000 lei/lună.  

b) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului, pentru orice tip de 
abonament, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi cu un 
venit net din pensie de peste 1.000 lei/lună; 

c) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului, pentru orice tip de 
abonament, pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de 
învăţământ autorizate din municipiul Craiova; 

d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului, pentru orice tip de 
abonament, pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de 
învăţământ autorizate din municipiul Craiova; 

(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) lit.a, pensionarii care intră sub incidenţa 
Decretului-Lege nr. 118/30.03.1990, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/29.12.1999. 

Art.2. Categoriile de persoane prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor putea 
călători pe mijloacele de transport în comun, cu documentele de călătorie 
eliberate de R.A.T. SRL, pe baza următoarelor acte: 



  

a) pentru persoanele prevăzute la art.1, literele a şi b: actul de identitate şi cuponul 
de pensie din luna anterioară celei pentru care se solicită abonamentul; 

b) pentru persoanele prevăzute la art.1, literele c şi d: actul de identitate şi  
adeverinţa din care să rezulte că sunt elevi sau studenţi ce frecventează cursurile 
de zi ale unei instituţii de învăţământ autorizate din municipiul Craiova. 

Art.3.Decontarea cheltuielilor lunare către R.A.T. SRL, se face în baza documentelor 
prevăzute în anexele nr.1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare, începând cu data de 01.07.2016, dată la care 
îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
81/2012, nr. 222/2014 şi nr. 545/2014. 

    Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi R.A.T. SRL 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 

 Viorica Manuela GODINEL           Ovidiu MISCHIANU 
 
 



CALCULUL
necesarului de resurse financiare pentru asigurarea gratuităţilor, conform actelor normative aplicabile pentru 

anumite categorii de cetăţeni în legătură cu transportul public de călători pe luna ____________________________

- lei -

Total 
general

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Abonamente

Abonamente

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorica Manuela GODINEL

Explicaţii

Legea 44/01.07.1994 (cu reglementările şi completările ulterioare)-veterani,invalizi şi văduve de război

Legea 341/2004 (cu reglementările şi completările ulterioare)-eroii revoluţiei şi urmaşii acestora

TOTAL, inclusiv T.V.A.

TOTAL, fără T.V.A.TOTAL, fără T.V.A.

Număr abonamente eliberate 
persoanelor care beneficiază, 

potrivit legii, de gratuităţi acordate
Resurse financiare

ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA NR.144/2016

Total fără 
T.V.A.

Tarife pentru abonamnete la 
transportul public de persoane 

stabilite conf.legii                   
(lei/abonament)
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