
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
  
 

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

nr.295/2018 referitoare la acordarea de facilităţi  pe mijloacele de transport în 
comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.180529/2019, raportul nr.180535/2019 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.180653/2019 al 
Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 
referitoare la acordarea de facilităţi  pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. 
SRL, pentru anumite categorii de persoane;  
            În conformitate cu prevederile Legii nr.127/2019 privind sistemul public de 
pensii; 

   În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit. a, art.139 alin.3, lit. a  şi 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.295/2018 și va avea următorul conţinut: 
            „Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T 

SRL pentru anumite categorii de persoane, astfel: 
a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun R.A.T. SRL, pentru pensionarii 

cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi 
pentru cei care au un venit din pensie de până la 1.553 lei/lună, începând cu 1 
octombrie 2019; 

b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta mai mică 
de 70 ani şi un venit net din pensie de peste 1.553 lei/lună, începând cu 1 
octombrie 2019; 

c) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 



  

 
d) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 

pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, şi R.A.T. SRL 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
INIŢIATOR,  AVIZAT, 

PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                           Aprobat,             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                        PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                        Mihail Genoiu 
NR.  180535/17.10.2019 
 

 Avizat, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda       
 

                                                               

RAPORT  
privind modificarea H.C.L nr.295/26.07.2018 

referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun 

ale R.A.T SRL pentru anumite categorii de persoane 
 
 

Prin adresele nr. 12263,12266/11.09.2019, înregistrate la CLM Craiova sub 

nr.285/11.09.2019,  R.A.T. SRL ne solicită modificarea H.C.L. nr.295/2018 privind 

acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite 

categorii de persoane. 

Prin H.C.L nr.295/2018 s-a aprobat acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în 

comun ale R.A.T SRL pentru anumite categorii de persoane, astfel: 

a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun R.A.T. SRL, pentru pensionarii cu 

domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi pentru 

cei care au un venit din pensie de până la 1.350 lei/lună, începând cu 1 august 2018; 

b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta mai mică de 70 ani şi 

un venit net din pensie de peste 1.350 lei/lună, începând cu 1 august 2018; 

c) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din 

municipiul Craiova; 

d) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din 

municipiul Craiova; 

 Potrivit art.86, alin.2, lit.a) din Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii, 

începând cu data de 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie este 1.265 lei.  

 Potrivit art.85, alin.1 din Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii, cuantumul 

pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu 

valoarea punctului de referinţă. 

 Dacă înainte de 1 septembrie 2019 punctul de pensie era de 1100 lei iar după 1 

septembrie 2019 a fost stabilit la 1265 lei rezultă o creştere a pensiilor de 15 %. 

 Astfel, dacă la intervalul de venit net din pensie cuprins între 1175 lei – 1350 lei 

adăugăm creşterea de 15 % ne rezultă marja de venit net din pensie cuprinsă între 1351 lei – 
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1552,50 lei, deci un număr mare de pensionari ce deţin abonamente de călătorie cu 

valabilitate de 1 an emise de R.A.T. SRL nu se vor mai încadra în condiţiile impuse de 

hotărârile anterioare aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.  

 Având în vedere cele menţionate R.A.T SRL a constatat faptul că începând cu luna 

octombrie 2019 un număr de aproximativ 2334 pensionari nu vor mai putea beneficia de 

facilităţi pe mijloacele de transport în comun prevăzute în H.C.L. nr.295/2018 şi în 

consecinţă a solicitat prin adresele nr.12263 şi 13129/2019 majorarea limitei de 1350 lei 

venit net din pensie la cel puţin 1600 lei. 

 Urmare celor prezentate pentru a putea beneficia de facilităţile prevăzute în H.C.L. 

nr.295/2018 limita de 1350 lei venit net din pensie pentru acordarea de abonamente gratuite 

trebuie modificată la 1553 lei venit net din pensie. 

 Având în vedere cele menţionate, propunem modificarea Art.1 din H.C.L. nr.295/2018 

astfel: 

 Art.1. Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T 

SRL pentru anumite categorii de persoane, astfel: 

a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun R.A.T. SRL, pentru pensionarii cu 

domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi pentru 

cei care au un venit din pensie de până la 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 

2019; 

b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta mai mică de 70 ani şi 

un venit net din pensie de peste 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 2019; 

c) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din 

municipiul Craiova; 

d) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din 

municipiul Craiova. 

          Pe cale de consecinţă se modifică H.C.L. nr.295/26.07.2018.              

 

Pt. Director executiv,               Director executiv adj., Întocmit, 
                Daniela Militaru                              Lucia Ştefan      cons.C.Popa 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 180653/17.10.2019 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

    -  Referatul de aprobare  nr. 180529/17.10.2019,        

    - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 180535/17.10.2019                    

privind modificarea HCL nr.295/2018 referitoare la acordarea unor facilitati pe mijloacele de 

transport in comun  ale R.A.T SRL pentru anumite categorii de persoane , 

      -Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii , art. 129 coroborat cu art 196 alin (1), lit.a,  

din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,  

                                       AVIZAM FAVORABIL 

                                            propunerea privind: 

 - Modificarea art. 1 din H.C.L. nr.295/2018 privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de 

transport în comun ale R.A.T SRL, pentru anumite categorii de persoane , începând cu 1 octombrie 

2019, după cum urmează: 

a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun R.A.T. SRL, pentru pensionarii cu 

domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi pentru cei care au un 

venit din pensie de până la 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 2019; 

b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta mai mică de 70 ani şi un venit net 

din pensie de peste 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 2019; 

c) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din municipiul 

Craiova; 

d) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru elevii 

care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din municipiul Craiova. 

  - Modificarea pe cale de consecinta a HCL 295/2018. 

 Director Executiv          Intocmit,                           

 Ovidiu Mischianu                                                   cons. Jur. Toncea Lia Martha 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                           Aprobat,             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                        PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                        Mihail Genoiu 
NR.  180529/17.10.2019 
 

 Avizat, 
       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda       
 

 

                                                               

REFERAT DE APROBARE 
privind modificarea H.C.L nr.295/26.07.2018 

referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun 

ale R.A.T SRL pentru anumite categorii de persoane 

 

 
 

Prin adresa nr. 12266/11.09.2019, înregistrată la CLM Craiova sub nr.285/11.09.2019,  

R.A.T. SRL ne solicită modificarea H.C.L. nr.295/2018 privind acordarea de facilităţi pe 

mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane. 

Prin H.C.L nr.295/2018 s-a aprobat acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în 

comun ale R.A.T SRL pentru anumite categorii de persoane, astfel: 

a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun R.A.T. SRL, pentru pensionarii cu 

domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi pentru 

cei care au un venit din pensie de până la 1.350 lei/lună, începând cu 1 august 2018; 

b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta mai mică de 70 ani şi 

un venit net din pensie de peste 1.350 lei/lună, începând cu 1 august 2018; 

c) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din 

municipiul Craiova; 

d) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din 

municipiul Craiova; 

 Potrivit art.86, alin.2, lit.a) din Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii, 

începând cu data de 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie este 1.265 lei.  

 Având în vedere cele menţionate R.A.T SRL a constatat faptul că începând cu luna 

octombrie 2019 un număr de aproximativ 2334 pensionari nu vor mai putea beneficia de 

facilităţi pe mijloacele de transport în comun prevăzute în H.C.L. nr.295/2018 şi în 

consecinţă a solicitat prin adresele nr.12263 şi 13129/2019 majorarea limitei de 1350 lei 

venit net din pensie la cel puţin 1600 lei. 



2 
 

 Potrivit art.85, alin.1 din Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii, cuantumul 

pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu 

valoarea punctului de referinţă. 

 Dacă înainte de 1 septembrie 2019 punctul de pensie era de 1100 lei iar după 1 

septembrie 2019 a fost stabilit la 1265 lei rezultă o creştere a pensiilor de 15 %. 

 Urmare celor prezentate, pentru a putea beneficia de facilităţile prevăzute în H.C.L. 

nr.295/2018 limita de 1350 lei venit net din pensie pentru acordarea de abonamente gratuite 

trebuie modificată la 1553 lei venit net din pensie. 

 Având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a, art. 240, alin. 2  din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din 

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, propunem modificarea Art.1 din H.C.L. nr.295/2018 referitoare la acordarea de 

facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T SRL, pentru anumite categorii de 

persoane, începând cu 1 octombrie 2019, după cum urmează: 

a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun R.A.T. SRL, pentru pensionarii cu 

domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi pentru 

cei care au un venit din pensie de până la 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 

2019; 

b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta mai mică de 70 ani şi 

un venit net din pensie de peste 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 2019; 

c) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din 

municipiul Craiova; 

d) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru 

elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ autorizate din 

municipiul Craiova. 

 

                               
 

                      Pt. Director executiv,                              Director executiv adj., 

                                     Daniela Militaru                                           Lucia Ştefan 



tvt 

   

   

    

Ctlf",L4 Str.Ca ea Severiaului Nr 23, 200769, Craiova, Dolj 
Tel: (40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077 
e-mail: rateraiov office@yahoo.eom 

Nr   /924CC Ă4/ Q 9.23/9   

Catre, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI C 

ISO 14001 - Certificat nr. 4 
0 9001 - Certificat nr. 82 C 

3M 

CONSILIUL LO AL 
AL MUNICIPIU 	AIOVA 

'9,2o19, 

Subscrisa R. T. S1 	cu sediul in Craiova, str. Ca,, l  '  Severinuilui, r. 23, judet 1 Dolj, 
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. .116/507/1991 ;,01 2315129, prin reprezentantii sai legali, 

,e4a. 

prin prezenta, va solicitam trecerea pe ordinea de zi s re aprobarea Consihului Local al Muncipiului 

Craiova a solicitarii de modificare a hotararii privi1tordarea de facilit4i pe mijloacele de transport in 

comun ale R.A.T.SRL pentru anumite categorii de persoane, in ceea ce priveste limita de acordare a 
acestora. 

rfOR 

1 
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Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
- DIRECTIA ECONOMICO . FINANCIARA

subscrisa R.A.T. SRL cu sediul in craiova, str. calea severinului.
inmatriculata la Registrul comertului sub nr. J1,6l507lrggl, cur z3r5L29, prin
aducem la cunostinta urmatoarele:

Prin Hotararea consiliului I-ocal al Municipiului craiova 295 din 26 i
modificarea att. L din HCLM nr.37120L7, in sensul acordarii de facilitaf pe mijl
comun ale R.A.T.SRLpentru anumite categorii de persoane, astfel:

a) gratuitate pe toate liniile de transport in comun R.A.T. SR! pentru

municipiul Craiova care au vdrsta de peste 70 ani,precum si pentru cei care au gn

la 1.350lei/lun6, incepdnd cu 0l august 201g;

b) reducerea cu 50 Yo apre\ului abonamentului, pentru orice tip de abonamen

domiciliul in municipiul Craiova care au vdrsta mai mic6 de 70 ani si un venit net

1.350 leiilunS, incep6nd cu 0l august 201g;

c) reducerea cu 50 % a prefului abonamentului, pentru orice tip de

- frecventeazd" cursurile de zilainstitufiile de inv6tdm dnt autorizate din municipiul
d) reducerea cu 50 o/o a pre[ului abonamentului, pentru orice tip de

frecventeazl cursurile de zilainstituliile de invdj6mdnt autoizate din municipiul

Potrivit dispozitiilor Irgii IZ7\Z0L9 privind sistemul public de pensii., i
septembrie 20t9 valoarea punctului de pensie se majoreazd,cu LSYo qi este de 1265Iej

Conform evidentelor societatii un numar mare de pesnsionari, care au bene

mijloacele de transport in comun, incepand cu data de 01 septembrie 2or9 mt

conditiile impuse de HCML t44120L6 astfel cum a fost modificata.
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R U JURIDIC 

1iJ1l, UdriştOu 

Apreciem ca se impune modificarea Hotararii nr. 144/28.04.2016 i7pand cu data de 01 

octombrie 2019 in sensul majorarii limiLtei de 1350 lei venit net pensie la cel pntin 1600 lei pentru ca 

pWoanele care au beneficiat in anii anteriori de gratuitate pe mijloacele d transport sa nu fie 

afectate de modificarile legislative intervenite. 

TOR 

SCU 

DIRECTOR ECONOMIC 
Pn1711 
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Str.Calea Severinului Nr 23, 200769, Craiova, Dolj 
Tel: (40)251.506.076 F2IX: (40)251.506.077 
e-mail: rateraiovaeffice r@yahoo.com  

Nr  

Catre, 

PRIMA,RIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

- DIRECTIA ECONOMICO - FINANCIARA 
........ 	........... .... 

Subscrisa R.A.T. SRL cu sediul in Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, judetul Dolj, 

inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/507/1991, CUI 2315129, prin reprezentantii sai legali, 

Avand in vedere adresa dvs. nr . 12705/24.09.2019 inregistrata la RAT SRL sub nr. 
12916/25.09.2019 va comunicam urmatoarele: 

11) Fata de solicitarea dvs. de a va comunica numarul de abonamente cuprinse intre suma de 1350 lei 

si 1552,50 lei, precum si cele cuprinse intre suma de 1552, 50 lei si 1600 lei precizam urmatoarele: 

Asa cum am precizat prin adresele nr. 12263/11.09.2019 si nr. 12266/11.09.2019 inregistrate la Consiliul 

Local al Municipiului Craiova sub nr. 285/11.09.2019 solicitarea majorarii limitei de 1350 lei venit net pensie la cel 

putin 1600 lei a fost determinata de faptul ca urmare modificarilor legilative intervenite prin Legea 127/2019 

referitoare la majorarea punctului de pensie, o parte importanta dintre persoanele care au beneficiat de 

gratuitate pe mijloacele de transport in comun urmeaza sa piarda aceasta facilitate incepand cu iuna 

octombrie 2019. 

Conform modificarii Legii nr. 127/2019, raportat la HCL 144/2016 astfel cum a fost modjficata, 

majorarea cu 15% a punctului de pensie afecteaza doar categoriile de pensionari cu venitul net diu 
pensie cuprins intre 1175 — 1350 lei. 

Daca la intervalul de venit net din pensie cuprins intre 1175 lei — 1350 lei adaugam 15% ne rezulta 

marja de venit net din pensie cuprinsa intre 1351 lei - 1552,50 lei. (1175 x 15% = 1351 lei; 1350 x 15% = 
1552,50 lei). 

Este vorba de categoriile de pensionari al caror venit net din pensie a fost cuprins pana la data de 01 

septembiie 2019 intre 1175 lei si 1350 lei, respectiv 2334 pensionari ce detin in prezent abonamente de 

calatorie cu valabilitate de 1 an emise de RAT SRL in baza hotararilor de consiliu local anterioare. 

Pentru cei 2334 pensionari municipalitatea deja deconta fata de RAT SRL contravaloarea 

abonamentelor pe baza carora acestia circulau gratuit cu mijloacele de transport in comun in baza 

CRAIOVA 

Nr......... 

.  7. Antil 2012 
Anexe 

1 
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hotararilor de consiliu local deja existente. Deci, nu exista un im act economic entru cei 2334 de 

fiind vorba de acelasi numar de abonamente decontate ca si pana la101 octombrie 2019. 
In evidentele R.A.T. SRL nu exista informatii referitore la numarul de abonamente emise pentru 

penionarii cu venit net din pensie cuprins intre 1552,50 lei si 1600 lei, intrucat R.A.T. SRL detine baza de 

date doar cu pensionarii care au beneficiat de gratuitate in baza HCL 144/2016 modificata, respectiv 

pensionarii care pana la 01 septembrie 2019 au avut un venit net din pensie de pana la 1350 lei. 
In concluzie, numarul de abonamente cuprinse intre suma de 1350 lei si 1552,50 lei este de 

2334 (pentru care Primaria Municipiului Craiova deconta contravaloarea abonamentelor pana la 01 

octombrie 2019) iar in ceea ce priveste numarul de abonamente cuprinse intre suma de 1552, 50 lei si 
1600 leij nu detinem informatii. 

2) Avand in vedere ca solicitarea noastra de modificare a HCL 144/28.04.2016 nu a fost supusa 

aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova incepand cu luna octombrie 2019 un numar de 2334 

pensionar care detin abonamente de calatorie gratuita pe mijloacele de transport in comun pierd acest drept, 

RAT SRL fiind pusa in situatia de a anula abonamentele eliberate. 

Anularea abonamentelor deja eliberate presupune o procedura practic imposibil de pus in practica 

intrucat presupune informarea respectivilor cetateni, notificarea acestora de restituire a abonamentelor 

emise intrucat in urma controlalelor efectuate in mijloacele de transport in comun aceste persoane nu pot fi 

identificate, existand posibilitatea ca respectivele persoane sa nu se conformeze solicitarilor noastre, ceea 

ce conduce implicit la a da posibilitatea acestora sa circule pe mijloacele de transport in comun fara a avea 
acest drept. 

Fata de cele expuse mai sus, pentru a evita prejudicierea RAT SRL pe de o parte si pe de alta parte 

pentru a preintampina afectarea celor 2334 pensionari care pierd astfel dreptul de care au beneficiat pana la 

data de 01 octombrie 2019, apreciem ca se impune convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local 

al Municipiului Craiova in vederea modificarii HCL nr 144/2016 in sensul majorarii limitei de 1350 lei 

venit net pensie conform modificarilor Legii 127/2019. 

In masura in care solicitarea nostra nu va fi aprobata va rugam sa ne comunicati ce masuri va trebui 
sa adopte R.A.T. SRL in ceea ce priveste cele 2334 abonamente d emise si care incepand cu data de 01 
octombrie 2019 nu mai au temei legal. 

SCU. 

DIRECTOR ECONOMIC 

Paun Jeana 
-----? BIROU URIDIC 
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f) 	 - 

Str.Calea Severinului Nr 23, 200769, Craiova, Dolj 
(40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077 
e-mail: ratcraiovaofficegyahoo.com  

R.A.T, SRL 
REG  1$  ATURĂ  

Catre, 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
- DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARI  

OUAU TY 

ISO 9001 - Certificat nr. 824C Tel: 
ISO 14001 - Certificat nr. 423M 

CONS LIUL LOCAL 
AL M NCPuLjl CRAIOVA 

NR. 	 ■.›.-c)k 

In completare la adresa nr.1226:3/11.09.2019, 	 naria Municipiului Craiova cu 
nr.285/11.09.2019, facem precizarea ca daca nu se modifica limita venitului net din pensie de 
la suma de 1350 lei la suma de cel putin 1600 lei, un numar de 2334 pensionari nu vor mai 
beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport in comun ale R.A.T. SRL Craiova. 

In aceasta situatie vom fi obligati sa le retragem celor 2334 de pensionari abonamentele 
emise. 

DIRECTOR ECONOMIC 	 VI3IROU URIDI 	 
Jeana Paun 
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