
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   

          PROIECT   
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe serviciului de transport 

public local de persoane, desfășurate de R.A.T. SRL şi a comisionului la vânzarea 
titlurilor de călătorie 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.05.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.68018/2020, raportul nr.68023/2020 al 
Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.69429/2020 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
tarifelor pentru activităţile conexe serviciului de transport public local de persoane, 
desfășurate de R.A.T. SRL şi a comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie; 

În conformitate cu prevederile art.1961 alin.1 din Legea societăţilor nr.31/1990; 
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.1.Se aprobă tarifele pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, ITP, 
tractări/relocări, închiriere, desfăşurare de R.A.T. SRL, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2.(1) Se aprobă comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie – maxim 5% din 
valoarea biletelor achiziţionate. 

                (2) Stabilirea comisionului acordat de R.A.T. SRL se va face prin negociere, în 
funcţie de valoarea totală a biletelor achiziţionate. 

  Art.3.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
dl. Zorilă Dan,  să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. 
SRL, tarifele prevăzute la art.1 şi comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie.  

      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 
      

 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 
Nr. 68018/11.05.2020 
 
            Se aprobă, 
            PRIMAR 
                  Mihail Genoiu 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe serviciului de transport public local 

de persoane, desfăşurate de R.A.T. SRL şi a comisionului la vânzarea titlurilor de 
călătorie. 

 
 
 
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 conexe, respectiv: publicitate, curse ocazionale, ITP, 
tractări/relocări, comision la vânzarea titlurilor de călătorie, închiriere. 

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

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, asociatul unic exercită 
atribuţiile adunării generale, astfel încât Consiliul Local al Municipiului Craiova, în 
calitate de asociat unic al R.A.T. SRL, are competenţe în acest sens. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 59186/10.04.2020, 
R.A.T. SRL solicită aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe, la fundamentarea 
acestor tarife avându-se în vedere creşterea costurilor efective, în special creşterea 
preţurilor la piese de schimb şi creşterile repetate ale salariului minim pe economie. S-au 
avut în vedere, de asemenea, tarifele practicate în ţară şi pe piaţa locală pentru activităţi 
similare. 
 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: 

 



- Aprobarea tarifelor pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, 
ITP, tractări/relocări, închiriere desfăşurate de R.A.T. SRL, conform Anexei la Raport; 

- Aprobarea comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie – maxim 5% 
din valoarea biletelor achiziţionate. Stabilirea comisionului acordat de R.A.T. SRL se va 
face prin negociere, în funcţie de valoarea totală a biletelor achiziţionate. 

- 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 pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, ITP, 
tractări/relocări, închiriere şi comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie.  

 
   Director Executiv, 

   Delia Ciucă 

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

 
      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa la Referatul de aprobare nr. 68018/ 11.05.2020 
 
 
Tarife pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, ITP, tractări/relocări, închiriere 

desfăşurată de R.A.T. SRL 
 

 
 

I. Închiriere spaţiu publicitar de pe mijloacele de transport 
 

Nr.  
crt 

Obiectul activităţii Tarif 
(fără TVA)  

1 Închiriere spaţiu publicitar pentru autobuze cu 
lungimea mai mică de 9,00 m 

130 Euro/lună 
 

2 Închiriere spaţiu publicitar pentru autobuze cu 
lungimea mai mareă de 9,00 m 

150 Euro/lună 
 

 
II. Închiriere stâlpi pentru aplicarea de reclame publicitare 

 
  

Nr.  
crt 

Obiectul activităţii Tarif  
(fără TVA) 

1 Închiriere de la 1 stâlp la 9 stâlpi 17 Euro/lună/stâlp 
2 Închiriere de la 10 stâlpi la 50 stâlpi 12 Euro/lună/stâlp 
3 Închiriere de la 51 stâlpi la 150 stâlpi 8,5 Euro/lună/stâlp 
4 Închiriere a peste 150 stâlpi 6,5 Euro/lună/stâlp 

 
III. Închiriere spaţiu publicitar în interiorul mijloacelor de transport 

 
Nr.  
crt 

Obiectul activităţii Tarif  
(fără TVA) 

1 Închiriere spaţiu aplicare afiş format A4 3 Euro/lună 
2 Închiriere spaţiu aplicare afiş format A3 5 Euro/lună 
3 Închiriere spaţiu aplicare afiş format A2 10 Euro/lună 
4 Închiriere spaţiu aplicare afiş format A1 20 Euro/lună 
5 Închiriere spaţiu aplicare afiş pentru mânerele de 

susţinere călători 
1,5 Euro/lună 

6 Închiriere spaţiu pentru instalare monitor 
LCD(incluzând 10 min la fiecare oră, puse la 
dispoziţia R.A.T. pentru anunţuri) 

24 Euro/lună 
 

7 Închiriere spaţiu publicitar LCD 
Pachet promovare spot publicitar 
- În 10 autobuze BMC – 50 difuzări/oră 
 
 
- În 20 autobuze BMC – 50 difuzări/oră 
 

 
 

100 Euro/lună 
 
 

180 Euro/lună 
 



 
- În 30 autobuze BMC – 50 difuzări/oră 
 
 
- În 38 autobuze BMC – 50 difuzări/oră 
 

 
240 Euro/lună 

 
 

266 ro/lună 
 

 
 

IV. Închirieri spaţii 
 
 

Nr. 
crt 

Obiectul activităţii Tarif 
(fără TVA) 

1 Închiriere hala producţie 3 Euro/mp/lună 
2 Închiriere birouri 4,2 Euro/mp/lună 
3 Închiriere platformă parcare 1,6 Euro/mp/lună 
4 Închiriere magazie ţarc 1,8 Euro/mp/lună 
5 Închiriere magazie zidită 3,2 Euro/mp/lună 
6 Închiriere staţie adăpost călători 50 Euro/staţie/lună 
7 Închiriere spaţii comerciale (bl. 17A) Preţ pornire licitaţie  

6,5 Euro/mp/lună 
 
 

V.  Închiriere spaţii din staţiile de călătorie pentru amplasarea de automate de 
distribuţie 
 
 

Nr. 
crt 

Obiectul activităţii Tarif 
(fără TVA) 

1 Închiriere spaţiu 120 lei/lună 
2 Utilităţi 35 ei/lună 

 
 

VI.  Curse ocazionale(excursii) efectuate în afara municipiului Craiova 
 
 

Nr. 
crt 

Tipul mijlocului de 
transport 

Tarif/km, fără diurnă 
(fără TVA) 

Tarif/km, cu diurnă 
(fără TVA) 

1 IVECO 3,94 lei 3,99 lei 
2 PRESTIJ 5,16 lei 5,19 lei 
3 BMC PROBUS - autocar 6,04 lei 6,08 lei 

 
VII. Tarif ora de staţionare curse speciale şi curse ocazionale 

 
Tarif: 40 lei/oră, fără TVA 
 
 



VIII. Inspecţii tehnice periodice 
 
Nr. 
crt 

Categorie vehicul 
 
 

Tarif ITP 
(fără TVA) 

Tarife reverificare 
(fără TVA) 

Siguranţa Poluare Altele 

1 Autoturism 58,82 lei 15,12 lei 15,12 lei 15,12 lei 
2 Microbuz, autorulotă, 

automobile utilitare 
mixte, specializate, 
special cu masa maxim 
autorizată până la 3,5 
tone inclusiv 

 
 

75,63 lei 

 
 

20,16 lei 

 
 

20,16 lei 

 
 

15,12 lei 

3 Autovehicul cu masa 
maxim autorizată peste 
3,5 tone 

 
109,24 lei 

 
35,29 lei 

 
20,16 lei 

 
20,16 lei 

4 Tractor rutier 79,83 lei 35,29 lei 10,08 lei 20,16 lei 
5 Remorcă şi rulotă fără 

sistem de frânare 
42,01 lei 20,16 lei - 15,12 lei 

6 Remorcă, semiremorcă şi 
rulotă cu sistem de 
frânare, având masa 
maxim autorizată până la 
3,5 tone inclusiv 

50,42 lei 20,16 lei - 15,12 lei 

7 Remorcă, semiremorcă 
cu sistem de frânare, 
având masa maxim 
autorizată peste 3,5 tone  

 
100,84 lei 

 
35,29 lei 

 
- 

 
20,16 lei 

 
IX. Activităţi de tractare/relocare 

 
Tarif: 100 lei/maşina, fără TVA. 
 

 
   Director Executiv, 

   Delia Ciucă 

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



                                                                                                      
 

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 
Nr. 68023/11.05.2020 
 
            Se aprobă, 
            PRIMAR 
                  Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe serviciului de transport public local 

de persoane, desfăşurate de R.A.T. SRL şi a comisionului la vânzarea titlurilor de 
călătorie. 

 
 
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 conexe, respectiv: publicitate, curse ocazionale, ITP, 
tractări/relocări, comision la vânzarea titlurilor de călătorie, închiriere. 

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

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, asociatul unic exercită 
atribuţiile adunării generale, astfel încât Consiliul Local al Municipiului Craiova, în 
calitate de asociat unic al R.A.T. SRL, are competenţe în acest sens. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 59186/10.04.2020, 
R.A.T. SRL solicită aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe, la fundamentarea 
acestor tarife avându-se în vedere creşterea costurilor efective, în special creşterea 
preţurilor la piese de schimb şi creşterile repetate ale salariului minim pe economie. S-au 
avut în vedere, de asemenea, tarifele practicate în ţară şi pe piaţa locală pentru activităţi 
similare. 
 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: 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7       Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585                   Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



 
- Aprobarea tarifelor pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, 

ITP, tractări/relocări, închiriere desfăşurate de R.A.T. SRL, conform Anexei la Raport; 
- Aprobarea comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie – maxim 5% 

din valoarea biletelor achiziţionate. Stabilirea comisionului acordat de R.A.T. SRL se va 
face prin negociere, în funcţie de valoarea totală a biletelor achiziţionate. 

- 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 pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, ITP, 
tractări/relocări, închiriere şi comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie.  

 
   Director Executiv, 

   Delia Ciucă 

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

 
      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Anexa la Raportul nr. 68023/11.05.2020 

 
 
Tarife pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, ITP, tractări/relocări, închiriere 

desfăşurată de R.A.T. SRL 
 

 
I. Închiriere spaţiu publicitar de pe mijloacele de transport 

 
Nr.  
crt 

Obiectul activităţii Tarif 
(fără TVA)  

1 Închiriere spaţiu publicitar pentru autobuze cu 
lungimea mai mică de 9,00 m 

130 Euro/lună 
 

2 Închiriere spaţiu publicitar pentru autobuze cu 
lungimea mai mareă de 9,00 m 

150 Euro/lună 
 

 
II. Închiriere stâlpi pentru aplicarea de reclame publicitare 

 
  

Nr.  
crt 

Obiectul activităţii Tarif  
(fără TVA) 

1 Închiriere de la 1 stâlp la 9 stâlpi 17 Euro/lună/stâlp 
2 Închiriere de la 10 stâlpi la 50 stâlpi 12 Euro/lună/stâlp 
3 Închiriere de la 51 stâlpi la 150 stâlpi 8,5 Euro/lună/stâlp 
4 Închiriere a peste 150 stâlpi 6,5 Euro/lună/stâlp 

 
III. Închiriere spaţiu publicitar în interiorul mijloacelor de transport 

 
Nr.  
crt 

Obiectul activităţii Tarif  
(fără TVA) 

1 Închiriere spaţiu aplicare afiş format A4 3 Euro/lună 
2 Închiriere spaţiu aplicare afiş format A3 5 Euro/lună 
3 Închiriere spaţiu aplicare afiş format A2 10 Euro/lună 
4 Închiriere spaţiu aplicare afiş format A1 20 Euro/lună 
5 Închiriere spaţiu aplicare afiş pentru mânerele de 

susţinere călători 
1,5 Euro/lună 

6 Închiriere spaţiu pentru instalare monitor 
LCD(incluzând 10 min la fiecare oră, puse la 
dispoziţia R.A.T. pentru anunţuri) 

24 Euro/lună 
 

7 Închiriere spaţiu publicitar LCD 
Pachet promovare spot publicitar 
- În 10 autobuze BMC – 50 difuzări/oră 
 
 
- În 20 autobuze BMC – 50 difuzări/oră 
 

 
 

100 Euro/lună 
 
 

180 Euro/lună 
 



 
- În 30 autobuze BMC – 50 difuzări/oră 
 
 
- În 38 autobuze BMC – 50 difuzări/oră 
 

 
240 Euro/lună 

 
 

266 ro/lună 
 

 
 

IV. Închirieri spaţii 
 
 

Nr. 
crt 

Obiectul activităţii Tarif 
(fără TVA) 

1 Închiriere hala producţie 3 Euro/mp/lună 
2 Închiriere birouri 4,2 Euro/mp/lună 
3 Închiriere platformă parcare 1,6 Euro/mp/lună 
4 Închiriere magazie ţarc 1,8 Euro/mp/lună 
5 Închiriere magazie zidită 3,2 Euro/mp/lună 
6 Închiriere staţie adăpost călători 50 Euro/staţie/lună 
7 Închiriere spaţii comerciale (bl. 17A) Preţ pornire licitaţie  

6,5 Euro/mp/lună 
 
 

V.  Închiriere spaţii din staţiile de călătorie pentru amplasarea de automate de 
distribuţie 
 
 

Nr. 
crt 

Obiectul activităţii Tarif 
(fără TVA) 

1 Închiriere spaţiu 120 lei/lună 
2 Utilităţi 35 ei/lună 

 
 

VI.  Curse ocazionale(excursii) efectuate în afara municipiului Craiova 
 
 

Nr. 
crt 

Tipul mijlocului de 
transport 

Tarif/km, fără diurnă 
(fără TVA) 

Tarif/km, cu diurnă 
(fără TVA) 

1 IVECO 3,94 lei 3,99 lei 
2 PRESTIJ 5,16 lei 5,19 lei 
3 BMC PROBUS - autocar 6,04 lei 6,08 lei 

 
VII. Tarif ora de staţionare curse speciale şi curse ocazionale 

 
Tarif: 40 lei/oră, fără TVA 
 
 



VIII. Inspecţii tehnice periodice 
 
Nr. 
crt 

Categorie vehicul 
 
 

Tarif ITP 
(fără TVA) 

Tarife reverificare 
(fără TVA) 

Siguranţa Poluare Altele 

1 Autoturism 58,82 lei 15,12 lei 15,12 lei 15,12 lei 
2 Microbuz, autorulotă, 

automobile utilitare 
mixte, specializate, 
special cu masa maxim 
autorizată până la 3,5 
tone inclusiv 

 
 

75,63 lei 

 
 

20,16 lei 

 
 

20,16 lei 

 
 

15,12 lei 

3 Autovehicul cu masa 
maxim autorizată peste 
3,5 tone 

 
109,24 lei 

 
35,29 lei 

 
20,16 lei 

 
20,16 lei 

4 Tractor rutier 79,83 lei 35,29 lei 10,08 lei 20,16 lei 
5 Remorcă şi rulotă fără 

sistem de frânare 
42,01 lei 20,16 lei - 15,12 lei 

6 Remorcă, semiremorcă şi 
rulotă cu sistem de 
frânare, având masa 
maxim autorizată până la 
3,5 tone inclusiv 

50,42 lei 20,16 lei - 15,12 lei 

7 Remorcă, semiremorcă 
cu sistem de frânare, 
având masa maxim 
autorizată peste 3,5 tone  

 
100,84 lei 

 
35,29 lei 

 
- 

 
20,16 lei 

 
IX. Activităţi de tractare/relocare 

 
Tarif: 100 lei/maşina, fără TVA. 

 
 

 
   Director Executiv, 

   Delia Ciucă 

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



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 69429/13.05.2020 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare nr. 68018/11.05.2020; 
- Raportul nr. 68023/11.05.2020 întocmit de Direcţia Servicii Publice; 
- În conformitate cu prevederile alin.(1) al art.1961 din Legea societăţilor 

nr.31/1990; 
- 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 : 

-      Aprobarea tarifelor pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, ITP, 
tractări/relocări, închiriere desfăşurate de R.A.T. SRL, conform Anexei la Raport;  

-     Aprobarea comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie – maxim 5% din 
valoarea biletelor achiziţionate. Stabilirea comisionului acordat de R.A.T. SRL se 
va face prin negociere, în funcţie de valoarea totală a biletelor achiziţionate; 

-      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 pentru activitatea de publicitate, curse ocazionale, ITP, 
tractări/relocări, închiriere şi comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie.  

 

 

    Director Executiv,          Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                    consilier juridic Mădălina Decă 
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