
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR. 81 
privind acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în comun ale Regiei 

Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2012; 

Având în vedere raportul nr.22265/2012, întocmit de Direcţia Economico-
Financiară, prin care se propune acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în 
comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 28, 30, 31, 33 şi 34/2012;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local, modificată şi completată, Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi 
completată şi Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 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. Se aprobă acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în comun ale Regiei 

Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane, astfel: 
a) gratuitate  pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, cu un venit 
net din pensie de până la 1.000 lei/lună; 
b) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentelor pentru orice tip de abonament 
pentru pensionarii cu domiciliul în muncipiul Craiova şi cu un venit net din pensie 
de peste 1.000 lei/lună; 
c) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentelor pe o singură linie de transport, 
pentru studenţii care frecventează prin cursuri de zi, instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 
d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentelor pe o singură linie de transport,  
pentru elevii care frecventează prin cursuri de zi, instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova. 

Art.2.Categoriile de persoane prevăzute la art.1 lit.a vor putea călători pe mijloacele de 
transport în  comun aparţinând  Regiei Autonome de Transport Craiova în baza 
actului de identitate şi a cuponului de pensie din luna anterioară. 



  

Art.3. Celelalte categorii de persoane vor putea călători pe mijloacele de transport în  
comun, în baza abonamentelor de călătorie eliberate de Regia Autonomă de 
Transport Craiova, pe baza următoarelor documente: 

a) pentru persoanele prevăzute la art.1 litera b pe baza actului de identitate şi a 
cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul. 

b) pentru persoanele prevăzute la art.1 literele c şi d  pe baza actului de identitate 
şi a adeverinţei din care să rezulte că sunt elevi sau studenţi cu frecventarea 
cursurilor de zi ale unei instituţii de învăţământ autorizate din municipiul 
Craiova. 

Art.4. Decontarea cheltuielilor lunare către Regia Autonomă de Transport Craiova                    
se va face în baza documentelor prevăzute în anexele nr.1- 5 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.   Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  data de 01.03.2012, dată la care 
îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.436/2010 şi nr.189/2011. 

    Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia 
Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ NR. 1 LA H.C.L. NR. 81/2012 

 

 

CENTRALIZATOR 
calculul necesarului de subven ţie reprezentând diferen ţa de tarif alocat ă  

de la bugetul municipiului Craiova, pentru transpor tul public de persoane, 
inclusiv subven ţiile pentru abonamente gratuite şi reduceri pe lun ă 

conform H.C.L. nr. ___________ 
 
 

- lei – 
Nr. 
crt. 

Indicatori  Realizări  

1. 
CHELTUIELI aferente presta ţiei de transport 
public de persoane desf ăşurată în municipiul 
Craiova conform anexei nr. 1 

 

2. 

VENITURI proprii din activitatea de transport 
public de persoane desf ăşurată în municipiul 
Craiova, din care se scade: 

- Venituri din activitatea de ridic ări auto, ITP 
la ter ţi, chirii, publicitate, curse speciale şi 
ocazionale 

 

3. 

DIFERENŢA DE TARIF CUVENITĂ pentru 
acoperirea diferen ţei dintre cheltuieli şi venituri 
aferent ă activit ăţii de transport public de 
persoan ă desf ăşurat ă în municipiul Craiova (1-2), 
din care se scad: 

 

3.1. Diferen ţa de tarif aferent ă abonamentelor 
gratuite acordate conform legii (anexa nr. 2) 

 

3.2. Diferen ţa de traif aferent ă abonamentelor cu 
reduceri acordate conform H.C.L. (anexa nr. 3) 

 

3.3. Diferen ţa de tarif aferent ă celorlalte titluri de 
călătorie din municipiul Craiova (anexa nr. 4) 

 

TOTAL DIFERENŢĂ  cheltuieli ce se aloc ă din 
bugetul local = 3- (3.1.+3.2.+3.3) 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pavel Badea 

 



ANEXA NR. 2 H.C.L. NR. 81/2012 

 

 

 

 

C A L C U L U L 
Resurselor financiare pentru asigurarea func ţionalit ăţii 
transportului public de persoane pe luna __________  

determinat ă conform H.C.L. nr. ________ 
 
 
 

- lei – 
Cheltuieli pentru activitatea de transport publ ic de persoane  Realizări  
1. Cheltuieli de exploatare, din care:   

- materiale şi piese de schimb   
- combustibili şi lubrifian ţi  
- energie electric ă, apă, gaze  
- lucr ări şi servicii   
- impozite şi taxe   
- cheltuieli de personal   
- amortizare mijloace fixe şi provizioane   

2. Cheltuieli financiare:  
- dobânzi  
- diferen ţe de curs valutar 

 

3. Se scad c heltuieli le pentru activitatea de ridic ări auto , ITP la 
ter ţi, chirii, publicitate, curse speciale şi ocazionale 

 

TOTAL CHELTUIELI (1+ 2-3)  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pavel Badea 

 



ANEXA NR. 3 LA H.C.L.  NR. 81/2012 

 

 

C A L C U L U L 
necesarului de resurse financiare pentru asigurarea  gratuit ăţilor, conform actelor normative aplicabile pentru 

anumite categorii de cet ăţeni în leg ătur ă cu transportul public de persoane pe luna ________ ____ 
 

- lei – 
Explica ţii  Tarife pentru abonamente la 

transportul public de persoane 
stabilite conf. legii 

(lei/abonament)  

Număr abonamente eliberate 
persoanelor care 

beneficiaz ă, potrivit legii, de 
gratuit ăţi acordate 

Resurse financiare Total 
General 

Total f ără 
T.V.A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Legea 44/01.07.1994 (cu reglement ările şi complet ările ulterioare) – veterani, invalizi şi văduve de r ăzboi 
 
 
Abonamente 
 

           

 
Legea 341/2004 (cu reglement ările şi complet ările ulterioare) – eroii revolu ţiei şi urma şii acestora 
 
 
Abonamente 
 

       

 
TOTAL, inclusiv T.V.A. 
 

 

 
TOTAL, f ără T.V.A. 
 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Pavel Badea 
 



ANEXĂ NR. 4 LA H.C.L. NR. 81/2012 

 

C A L C U L U L 
necesarului de resurse financiare pentru asigurarea  reducerilor de tarif acordate  pentru anumite cate gorii de cet ăţeni în leg ătur ă cu  

transportul public de c ălători pe luna______________ 
 

- lei – 

Explica ţii 

Tarife pentru abonamente 
la transportul public de 
călători stabilite conf. 

H.C.L. nr. ___________ 

Număr abonamente 
eliberate persoanelor 
care beneficiaz ă de 

reducere 

Tarif încasat pentru  
persoane care 

beneficiaz ă de reduceri 
conf. HCL nr.________ 

Resurse financiare 
alocate de la bugetul 

local 
Total 

lei/abonament  lei/abonament  
Una 
linie 

Două 
linii 

Toate 
liniile 

Una 
linie 

Două 
linii 

Toate 
liniile 

Una 
linie 

Două 
linii 

Toate 
liniile 

Una 
linie 

Două 
linii 

Toate 
liniile (11+12+13) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Abonamente 
reduse cu  50% 
pt. pensionari 

      
       

Abonamente 
reduse cu  50% 
pt. elevi 

      
       

Abonamente 
reduse cu  50% 
pt. studen ţi 

      
       

Abonamente 
reduse cu 50% 
pt. donatori 
onorifici 

      

       

 
TOTAL, inclusiv T.V.A.     

 
TOTAL, f ără T.V.A.     

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Pavel Badea 



ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. 81/2012 

 

 

 

C A L C U L U L 
necesarului de resurse financiare de la bugetul loc al pentru asigurarea gratuit ăţilor prev ăzute de actele 

normative în vigoare pentru anumite categorii de ce tăţeni în leg ătur ă cu transportul urban de c ălători pe luna _____________ 
 

- lei – 

Categorii de persoane 
beneficiare 

Tarife pentru abonamente la 
transport în comun de c ălători 

stabilite cf.  H.C.L. nr. 
__________ 

 (lei/abonament)  

Număr abonamente eliberate 
persoanelor care beneficiaz ă, 

potrivit Legii, 448/2006 de 
gratuit ăţi acordate de stat din 

resurse bugetare: 

Resurse financiare alocate de la bugetul 
local 

 

Una 
linie 

Două 
linii 

Toate 
liniile 

Una linie  Două linii  Toate 
liniile 

Una 
linie 

Două 
linii 

Toate 
liniile TOTAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
HANDICAPAŢI + NEVĂZĂTORI 

          

 
TOTAL, inclusiv T.V.A. 

          

 
TOTAL, f ără T.V.A. 

          

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pavel Badea 

 


