
   

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    
         
  
        

          HOTĂRÂREA NR. 120 
privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente transportului 

public de persoane, prin curse regulate, efectuat de către R.A.T. SRL în 
municipiul Craiova  

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
31.03.2016; 

Având în vedere raportul nr.51843/2016 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente transportului public de 
persoane, prin curse regulate, efectuat de către R.A.T. SRL în municipiul Craiova; 
           În conformitate cu prevederile  Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local, modificată şi completată; 

 În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
  Art.l.  Se aprobă tarifele pentru bilete şi abonamente aferente transportului public de 

persoane, prin curse regulate, efectuat de către R.A.T. SRL în municipiul Craiova, 
începând cu data de 01.04.2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Începând cu data de 01.04.2016, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.221/2014. 

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 

    Vasilica GHEORGHIŢĂ          Ovidiu MISCHIANU 
 



 
 
 

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.120/2016 
 
 
 

TARIFE 
 

aferente transportului public local efectuat prin curse regulate. 
 

 
DENUMIRE 

 
 
UM 

 
Tarif aprobat 

(conţine T.V.A. 20%) 

 
TARIFE LA BILETE PENTRU TRANSPORTUL ÎN COMUN 

Tarif unic cu 
bilet pentru 
o călătorie, 

indiferent de 
distanţă 

   Toneta lei 2,0 
 Bilet vândut de conducătorul auto lei 2,5 
    Bilet traseu exterior tramvai lei 3,0 

 
TARIFE LA ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL ÎN COMUN 

Abonament  unic pe toate liniile - 1 lună lei 65,0 
Abonament  unic pe toate liniile – 15 zile lei 34,0 
Abonament  unic pe toate liniile – 7 zile lei 18,0 
Abonament 1 zi toate traseele lei 6,0 
Abonamente nenominalizate  lei 110,0 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Vasilica GHEORGHIŢA 
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