
   

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
      
 PROIECT 
        

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
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. 

 
 

 
 
 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, PT. SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 

 



                                                                                                 
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei               Se aprobă, 
Nr.  51843/.2016                                                                                              PRIMAR, 
                                        Lia Olguţa Vasilescu 
 
       

 RAPORT 
privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente transportului public de 

persoane prin curse regulate efectuat de către R.A.T. S.R.L. Craiova  
 

 În conformitate cu prevederile art.17, alin (1), lit m), din Legea nr. 92/2007, a 
serviciilor de transport public local, consiliile locale au printre atribuţii şi cea de stabilire, 
ajustare şi modificare a tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public de persoane. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 43, lit. d) din Legea nr. 92/2007, a 
serviciilor de transport public local, modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 
transport public local de persoane se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale. 

Tarifele pentru bilete şi abonamente aferente transportului public de persoane prin 
curse regulate efectuat de către R.A.T. S.R.L. Craiova în municipiul Craiova au fost aprobate 
de către autoritatea locală competentă prin H.C.L. nr. 221/2014. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
114/24.03.2016, R.A.T. S.R.L. Craiova solicită aprobarea tarifelor pentru bilete şi 
abonamente începând cu 01.04.2016. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, privind aprobarea Codului Fiscal publicat în 
Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, începând  cu 1 ianuarie 2016 cota 
standard de TVA a scăzut de la 24% la 20%. 

Această dispoziţie legală are impact şi asupra tarifelor practicate de R.A.T. S.R.L. 
În urma analizei tarifelor în vigoare, scaderea TVA de la 24% la 20% determină o 

scadere a preţului unei călătorii cu 3,09% (exclusiv TVA). 
Prin bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.T. S.R.L., aprobat pentru anul 2016 de 

catre Consiliul Local al municipiului Craiova, a fost estimată o creştere totală a cheltuielilor 
cu 3,42% faţă de anul 2015. 

Creşterea cheltuielilor pentru anul 2016 faţă de anul 2015 este justificată prin 
majorarea următoarelor capitole de costuri: 

- Materiale şi piese - 25,27%. Aceasta creştere este determinată de obligativitatea 
efectuării lucrărilor de mentenanţă la parcul auto pentru respectarea standardelor de 
calitate şi siguranţă ale călătorului; 

- Carburant şi lubrifianţi  - 0,15%. Aceasta este influenţată de o estimare cantitativă 
pentru efectuarea programului de transport la un nivel care să corespundă 
necesităţii de transport a utilizatorilor, în acelaşi timp ţinandu-se cont şi de evoluţia 
preţului pe piaţa românescă a combustibilului; 

- Anvelope – 40,17%, creştere determinată de obligativitatea respectării legislaţiei cu 
privire la utilizarea anvelopelor în funcţie de anotimp; 
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- Energie Electrică – 153,69%, cauzată de reluarea activitaţii transportului electric: 
- Asigurări – 67,23%, creştere determinată de deciziile referitoare la piaţa 

asigurarilor din România; 
- Cheltuieli personal – 3,18%, determinate de dispoziţiile legale referitoare la 

evoluţia salariului minim pe economie la nivelul naţional. 
La evaluarea costurilor transportului public de persoane la nivelul municipiului 

Craiova s-a avut în vedere şi creşterea numărului de km parcurşi de mijloacele de transport 
pentru efectuarea programului de transport cu 9% faţa de anul 2015.  

Chiar dacă bugetul de cheltuieli presupune o creştere totală de 3,42% faţa de anul 
2015, R.A.T. S.R.L. nu solicită o creştere a tarifului actual ci menţinerea trarifelor valabile in 
prezent, ţinându-se seama ca menţinerea preţului actual al tarifelor compensează doar parţial 
creşterea costurilor transportului în comun. Precizăm totodată faptul că la fundamentarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 nu a fost luată în calcul valoarea redevenţei 
pe care societatea o va suporta pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane. 

Propunerea de menţinere a tarifelor practicate în prezent are în vedere pe de o parte, 
fundamentarea R.A.T. S.R.L. pe elemente de cheltuieli specifice iar pe de altă parte, faptul 
că serviciul public de transport prin curse regulate trebuie sa fie accesibil pentru toţi cetăţenii 
municipiului Craiova.     

Având în vedere cele prezentate, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate,  în sensul respectării prevederilor art. 36, alin (2), lit d) coroborat cu alin (6), lit 
a), pct 14, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

 
1. Aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente transportului public de 

persoane prin curse regulate efectuat de către R.A.T. S.R.L. Craiova în municipiul Craiova 
potrivit Anexei, începând cu 01.04.2016; 

2.       Încetarea efectelor H.C.L. nr. 221/2014, începând cu 01.04.2016. 
  

      Director Executiv,                                              Şef Serviciu, 
                      Delia Ciucă                                  Iancu Claudiu 

 
                                                             
                Întocmit, 
                                                                                       insp. Dorel Vladu 
 
 

                                                         Vizat pentru legalitate, 
                                                        cons. jur. Nicoleta Bedelici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.D./4ex 
 
 



 
   ANEXA LA RAPORT 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.D./4ex 
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