
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   

          PROIECT   
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în 

regim de curse speciale desfășurată de R.A.T. SRL 
 

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

26.03.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.40831/2020, raportul nr.44104/2020 al 
Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.45090/2020 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale 
desfășurată de R.A.T. SRL; 

În conformitate cu prevederile art.1961 alin.1 din Legea societăţilor nr.31/1990 și 
art.II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.m, art.139 alin.1, 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.l. Se aprobă mandatarea administratorului R.A.T. SRL să încheie contractele de 
transport pentru serviciile regulate speciale între operator și persoana juridică, 
beneficiar al transportului sau care a angajat transportul. 

      Art.2. Se aprobă tarifele/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de 
curse speciale desfășurată de R.A.T. SRL, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  
în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, dl. Zorilă Dan, să aprobe şi să 
voteze în adunarea generală tarifele/km prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.  

      Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Zorilă Dan şi R.A.T. 
SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

     INIŢIATOR,  AVIZAT, 
        PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

         Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 







                                                                                                      
 

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 
Nr. 44104/09.03.2020 
 
            Se aprobă, 
            PRIMAR 
                  Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim 

de curse speciale desfăşurată de R.A.T. SRL 
 

 
Prin H.C.L. nr. 5/08.01.2016 a fost aprobată reorganizarea, prin transformare, a 

Regiei Autonome de Transport Craiova în societate comercială cu răspundere limitată, 
cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, având 
denumirea de R.A.T. SRL. 

Pe lângă activitatea de transport public local prin curse regulate, R.A.T. SRL 
desfăşoară şi alte activităţi, printre care şi cea de transport persoane în regim de curse 
speciale, urmare solicitărilor agenţilor economici din Municipiul Craiova pentru 
transportul angajaţilor la şi de la locul de muncă. 

Această activitate are caracter comercial iar necesitatea creşterii veniturilor 
trebuie să fie bazată pe criterii de eficienţă economică şi de toate costurile efective 
alocate pentru acest tip de activitate. 

În principiu, într-o societate comercială aprobarea tarifelor pentru activităţile 
desfăşurate este atributul adunării generale a asociaţilor iar în conformitate cu 
prevederile alin.(1), Art. 1961 din Legea societăţilor nr. 31/1990, în cazul societăţilor cu 
răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuţiile adunării generale a 
asociaţilor societăţii. 

În conformitate cu prevederile Art. II. din Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2019 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoane, serviciile regulate speciale de transport călători se efectuează pe raza 
administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în baza unui contract de 
transport încheiat între operator şi persoana juridică care este beneficiar al transportului 
sau care a angajat transportul. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr. 
16/10.01.2020, R.A.T. SRL solicită aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport 
public local de persoane în regim de curse speciale, la fundamentarea acestor tarife 
avându-se în vedere următoarele elemente: 
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- Cheltuieli directe(materiale, amortizare, asigurări, vignete, manopera); 
-  Cheltuieli indirecte, în cota de 15%, în care sunt cuprinse cheltuielile 

comune ale Secţiei Transport şi cheltuielile generale; 
-  Profit 5%. 

 Faţă de cele prezentate mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, în sensul respectării prevederilor art. 129, alin (2), lit d) coroborat cu alin 
(7), lit m), art. 139, alin (1), art. 154, alin (1) şi art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

- Mandatarea administratorului R.A.T. SRL să încheie contracte de 
transport pentru servicii regulate speciale între operator şi persoana juridică care este 
beneficiar al transportului sau care a angajat transportul; 

-      Aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de 
persoane în regim de curse speciale desfăşurată de R.A.T. SRL, conform Anexei la 
Raport; 

-      Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în adunarea generală a asociaţilor R.A.T. SRL, dl. Zorilă Dan, să aprobe şi să 
voteze în adunarea generală tarifele/km pentru activitatea de transport local de persoane 
în regim de curse speciale desfăşurată de R.A.T. SRL.  

 
   Director Executiv, 

   Delia Ciucă 

 
          Director Executiv Adjunct, 
                      Alin Glăvan 
 
 
                      Şef Serviciu, 
                     Claudiu Iancu  
 
 
                      
 
                          Întocmit, 
                 insp. Dorel Vladu  
 
 
               
                

 
      
 

  
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 
 
 
 
 

Anexa la Raportul nr. 44104/           2020 
 
 

Tarife/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale 
desfăşurată de R.A.T. SRL 

 
Nr 
crt 

Tip mijloc de transport Tarif/km 
(fără T.V.A.) 

1. IVECO 3,99 lei 
2. PRESTIJ 5,12 lei 
3. BMC PROBUS 5,79 lei 
4. BMC BELDE 6,45 lei 
5. MAN NL 5,59 lei 
6. MAN SL 5,73 lei 
7. MAN LION’S 6,82 lei 
8. MERCEDES 6,52 lei 
9. BREDA 6,44 lei 
10. SOLARIS 6,91 lei 
11. AUTOCAR 6,70 lei 

 
 

 
   Director Executiv, 

   Delia Ciucă 

 
           Director Executiv Adjunct, 
                      Alin Glăvan            
 
 
 
                      Şef Serviciu, 
                     Claudiu Iancu  
 
 
                      
                         Întocmit, 
                 insp. Dorel Vladu  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 45090/11.03.2020 
 

RAPORT DE AVIZARE 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 40831/04.03.2020; 
- Raportul nr. 44104/09.03.2020 întocmit de Direcţia Servicii Publice; 
- În conformitate cu prevederile alin.(1) al art.1961 din Legea societăţilor 

nr.31/1990 şi dispoziţiile art. II din Ordonanţa de urgenţă nr.51/2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoanae, care modifică Alineatul (1) al articolul III din Legea nr. 328/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1106 din 28 
decembrie 2018; 

- În temeiul prevederilor art. 129, alin (2), lit d) coroborat cu alin (7), lit m), art. 
139, alin (1), art. 154, alin (1) şi art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 
 

propunerea Direcţiei Servicii Publice referitoare la : 

- Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, dl. Zorilă Dan, să aprobe şi să 
voteze tarifele/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de 
curse speciale desfăşurată de R.A.T. SRL. 

- Mandatarea administratorului R.A.T. SRL să încheie contracte de transport 
pentru servicii regulate speciale între operator şi persoana juridică care este 
beneficiar al transportului sau care a angajat transportul; 

- Aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim 
de curse speciale desfăşurată de R.A.T. SRL, conform Anexei la Raport.  

 

    Director Executiv,          Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                    consilier juridic Mădălina Decă 
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