
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 

HOTĂRÂREA NR.446 
privind acordarea gratuităţii transportului urban, pe mijloacele de 

transport în comun din municipiul Craiova, pe toate liniile, pentru persoanele cu 
handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi 

asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, începând cu 
anul 2018 

  
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017; 
          Având în vedere raportul nr.162316/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară prin care se propune acordarea gratuităţii transportului urban, pe 
mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova, pe toate liniile, pentru 
persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali 
şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, începând cu 
anul 2018;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 92/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.97/1999 privind 
garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de 
transport pe căile navigabile interioare, republicată, Legii nr.102/2001 privind 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2000 pentru modificarea unor 
reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.36, alin.2 lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, 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, începând cu anul 2018,  acordarea gratuităţii transportului urban pe 

mijloacele de transport în comun, pe toate liniile de pe raza municipiului 
Craiova, pentru următoarele categorii de solicitanţi, conform tarifelor aprobate 
de Consiliul Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 

a. persoane cu handicap grav-tip abonament-nominal; 
b. persoane cu handicap accentuat-tip abonament-nominal; 



c. asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav-tip abonament-
nominal; 

d. asistenţi personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat-tip abonament-nominal; 
e. însoţitori ai persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora-tip 

abonament-nenominal; 
f. însoţitori ai copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora-tip 

abonament-nenominal; 
g. însoţitori ai adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în 

prezenţa   acestora-tip abonament-nenominal. 
Art.2. (1) Pentru a beneficia de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de 

transport în comun pe toate liniile, persoanele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre vor formula cerere, al cărei model este identificat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, însoţită de acte doveditoare prezentate 
în original și copie (certificat de încadrare în grad de handicap, act de 
identitate şi, după caz, certificat de naştere al minorului), pe care le vor 
depune la Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova.  

            (2) Pe baza cererilor înregistrate, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova va întocmi lunar, liste cu beneficiarii 
gratuităţii, care vor cuprinde următoarele: nume/prenume beneficiar gratuitate 
și perioada de valabilitate a abonamentului.  

            (3) Listele lunare întocmite de Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova vor fi transmise către R.A.T. SRL Craiova, 
care va proceda la eliberarea abonamentelor către beneficiari. 

Art.3. Abonamentele se eliberează de către R.A.T. SRL Craiova, persoanelor 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, pe baza actului de identitate şi, după 
caz, a certificatului de naştere al minorului, prezentate în original, după cum 
urmează: 
a) abonamente anuale, în situaţia în care certificatul de încadrare în grad de  
handicap are termen de valabilitate „permanent” sau mai mare de 12 luni; 
b)abonamente fracţionate, în funcţie de perioada de valabilitate a 
certificatului de încadrare în grad de handicap (12 luni sau mai puţin) şi de 
data solicitării dreptului. 

Art.4.  Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T. 
SRL Craiova se face din bugetul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova, în baza facturilor emise de transportator.  

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

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 PT.SECRETAR, 
          Gheorghe NEDELESCU Ovidiu MISCHIANU 
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                                                                ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.446/2017 
 

                                                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                                   Gheorghe NEDELESCU 

 
DOAMNA DIRECTOR EXECUTIV, 

 
-  Subsemnatul (a) 

___________________________________________________, 

CNP ____________________, domiciliat(ă) în Craiova, str. 

___________________________________________________________________ 

persoană cu handicap/reprezentant legal al persoanei cu handicap 

____________________________________, aflat(ă) în una din situaţiile: 

 

  - persoană cu handicap grav       

  - persoană cu handicap accentuat      

  - însoţitor al persoanei cu handicap grav  

  - însoţitor al copilului cu handicap accentuat  

  - însoţitor al adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat  

  - asistent personal al persoanei cu handicap grav  

- asistent personal profesionist al persoanei cu handicap grav sau     

accentuat  

 

solicit acordarea de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de 

transport în comun. 

De asemenea, mă oblig să anunţ autoritatea locală în termen de 48 de ore de la 

luarea la cunoştinţă orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau 

reședință, starea materială, precum și alte situații de natură să modifice acordarea 

drepturilor prevăzute de lege.  

 Anexez următoarele acte doveditoare: 

 - act de identitate pentru persoana încadrată în grad de handicap adultă/asistent 

personal/asistent personal profesionist; 

 - certificat de naştere pentru minor; 

 - certificat de încadrare în grad de handicap.  

 Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 

677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi sunt de acord ca acestea să fie stocate, prelucrate, utilizate şi publicate. 

 

Telefon de contact: _________________  

 

     Data,          Semnătura, 
 

 

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE 
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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