
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

 HOTĂRÂREA NR. 209 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.168/2016 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat 
prin curse regulate în municipiul Craiova, încheiat între municipiul Craiova 

şi R.A.T. SRL. 
        Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2016; 

                     Având în vedere raportul nr.86047/2016 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2016 
referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, 
încheiat între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL;      
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice,  modificată şi completată, Legii nr.92/2007 privind serviciile 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.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.120/2016, prin completare cu tariful aferent biletului de suprataxă, în cuantum de 
30 lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa 6.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, încheiat între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL, aceasta urmând să aibă 
forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei nr.4.1 – Bunuri de retur, la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu 
autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, încheiat 
între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL, conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a art.2 din Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.168/2016 referitoare la aprobarea contractului de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, 
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, încheiat între municipiul Craiova 
şi R.A.T. SRL. 

Art.5. 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, 

       Dorel Cosmin MARINESCU           Ovidiu MISCHIANU 
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