
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
                                                PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. 

SRL 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.22752/2021, raportul nr.26029/2021 
întocmit de Serviciul Administraţie Publică Locală şi raportul de avizare 
nr.26924/2021 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă 
a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, 
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinului Autoritatii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.272/2007, pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local de persoane,  Ordinului Ministerului 
Transporturilor nr.972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 
transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 
public local Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului şi Legii 
nr.328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.92/2007; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, 
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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.262/2018, după cum urmează: 
a. anexa nr.2 referitoare la Caietul de sarcini al serviciului de  transport public 

local de persoane prin curse regulate în municipiului Craiova se completează 
prin introducerea traseului 6 modificat; 



  

b. anexa nr.3 referitoare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie  efectuat prin 
curse regulate în municipiul Craiova se modifică conform actului adițional 
nr. 3 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional     
prevăzut la art.1 lit.b. 

  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,        SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 



                                                         

                                                                                            
                                                                                                                 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei        
Nr.  22752/           .2021                                                                                      
                                                                                                                                                                  
         

 

Referat de Aprobare 
privind  modificarea  traseului de autobuz nr. 6 

 
 

   

Prin H.C.L. 262/2018 s-a aprobat Studiul de Oportunitate în vederea delegării 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin 
curse regulate în municipiul Craiova, caietul de sarcini pentru efectuarea transportului 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie 

efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către S.C. R.A.T. S.R.L., contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova (cuprinzând Anexele 1-
17), pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu R.A.T. SRL.  
 Prin adresa nr. 22351/2021 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, RAT 

SRL propune modificarea traseului 6 care are următorul itinerar: Craiovița Nouă – 
Teatru Național – Parc – Piața Centrala – Craiovița Nouă, astfel încât să circule după 
itinerarul: Craiovița Nouă – Teatrul Național – Parc - Romanești – Universitate – 
Craiovița Nouă. 
 Prelungirea traseului până la Romanești, pentru a deservi zona Centrului 

Multifuncțional, se datorează solicitărilor primite de către operatorul de transport S. C. 
R.A.T. SRL și va avea următoarele caracteristici:  

- traseu tip circular ; 
- orar circulaţie : - Luni - Vineri – 05 : 30 – 21 : 30 ; 

- Sâmbăta, Duminica şi Sărbători Legale – 06 : 00 – 21 : 30. 

-    Staţii îmbarcare / debarcare călători : 
 

Numar Statie Denumire Statie Numar Statie Denumire Statie 

1 STATIA 30 19 ROMANESTI 

2 STATIA 10 20 IELIF 

3 STATIA 20 21 PARC 

4 SEGARCEA 22 ZORILE 

5 LIDL 23 CARP 

6 LICEUL NENITESCU 24 MACEDONSKI 1 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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7 CASA TINERETULUI 25 OLTEŢ 

8 SCOALA DECEBAL 26 TEATRUL NATIONAL 

9 SPITALUL NR. 2 27 SPITALUL NR. 2 

10 TEATRUL NATIONAL 28 SCOALA DECEBAL 

11 OLTET 29 CASA TINERETULUI 

12 SIMION BARNUTIU 30 LICEUL NENITESCU 

13 CARP 31 LIDL 

14 SPITALUL NR. 1 32 COMPLEX SEGARCEA 

15 CONFECTII 33 STATIA 20 

16 DUNAREA 34 STATIA 10 

17 LACTIDO 35 STATIA 30 

18 OLAS PROD   

 

 
Având în vedere ca traseul de autobuz nr. 6 este cuprins în programul de 

transport anexa la caietul de sarcini si la contractul de delegare şi fiind îndeplinite 
condiţiile de legalitate şi oportunitate, în sensul respectării prevederilor art.129 alin. 2 

lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
propunem promovarea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna Februarie 2021 a 
proiectului de hotărâre privind modificarea anexei 2 și anexei 3 la Hotărârea de 
Consiliul Local nr. 262/2018. 

 
 
                                              PRIMAR,                      

                                                Lia-Olguţa Vasilescu 
                    

 
                                                   

Director Executiv, 

Delia Ciucă 
 

 

Director Executiv Adjunct, 

Alin Glăvan 
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei               
Nr.  26029/10.02.2021                                                                                              
                                        
                                                                                                                                 

 RAPORT  
privind  modificarea  traseului de autobuz nr. 6 

  
Prin H.C.L. 262/2018 s-a aprobat Studiul de Oportunitate în vederea delegării 

serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin 
curse regulate în municipiul Craiova, caietul de sarcini pentru efectuarea transportului 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova (Anexa 2), atribuirea 
directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 
tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către S.C. R.A.T. S.R.L., 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova (cuprinzând 
Anexele 1-17), pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu R.A.T. SRL (Anexa 3).  
 Ca şi fundamentare pentru aprobarea celor de mai sus s-au avut în vedere 
prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.92/2007 a serviciilor de 
transport public local, Ordinului Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr.272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind 
stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 
persoane,  Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 972/2007, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de 
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar 
şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale 
Consiliului şi Legea 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/2007. 

Activitatea  de transport prestată  de R.A.T.   Craiova SRL  este o activitate  
relevantă în sectorul  de utilitate  publică,  întrucât aceasta efectuează serviciul de 
transport public local de persoane prin curse pe raza teritorial administrativă a localității,  
pe rute și cu programe de circulație prestabilite și aprobate de către Consiliul  Local. 

Obiectul de activitate al societății este:  

• Transport urban de călători cu autobuze și tramvaie; 

• Transportul de persoane pe bază de convenție și comenzi; 

• Întreținerea și repararea parcului auto; 

• Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii  

• Activități de închiriere autoturisme 

• Inspecția Tehnică Periodică;  

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 
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• Ridicări și Tractări Auto; 

• Servicii de Publicitate. 
 
Rețeaua urbană de transport public local asigură mobilitatea locuitorilor, vizitatorilor 

și turiștilor din Municipiul Craiova prin intermediul traseelor de tramvai și traseelor de 
autobuz. 

În Municipiul Craiova sunt trasee interne de autobuz distribuite uniform pe toată 
suprafața orașului, ce fac legătura între zonele principale ale orașului. În ceea ce privește 
transportul electric, RAT Craiova deține un parc de tramvaie distribuite pe 3 trasee.  
 Traseele pe care îşi desfăşoară R.A.T. SRL activitatea pentru îndeplinirea 
Programului de transport sunt prevăzute în Anexa 2 - Programul de Transport şi Anexa 
14 - Caietul de Sarcini, anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, (cuprinzând Anexele 1-17), pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu 
R.A.T. SRL, aprobat prin HCL nr. 262/2018.  
 Potrivit dispoziţiilor art. 12.11.28  din acest contract, „Operatorul are dreptul sa 
solicite Autorităţii Contractante schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau 
schimbarea Programului de transport al operatorului, iar Autoritatea Contractantă va 
iniţia, dacă consideră necesar, aprobarea unui alt Program de Transport, modificat.” 
 De asemenea, potrivit art. 15 din Caietul de Sarcini, acesta poate fi modificat prin 
hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, iar dispoziţiile art 20.1 din 
contractul de delegare prevăd că orice modificare a contractului este rezultatul acordului 
intervenit între părţi, exprimat într-un act adiţional. 
 Prin adresa nr. 22351/2021 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, RAT 
SRL propune modificarea traseului 6 care are următorul itinerar: Craiovița Nouă – 
Teatru Național – Parc – Piața Centrala – Craiovița Nouă, astfel încât să circule după 
itinerarul: Craiovița Nouă – Teatrul Național – Parc - Romanești – Universitate – 
Craiovița Nouă. 
 Prelungirea traseului până la Romanești, pentru a deservi zona Centrului 
Multifuncțional, se datorează solicitărilor primite de către operatorul de transport S. C. 
R.A.T. SRL și va avea următoarele caracteristici:  

- traseu tip circular ; 
- orar circulaţie : - Luni - Vineri – 05 : 30 – 21 : 30 ; 

- Sâmbăta, Duminica şi Sărbători Legale – 06 : 00 – 21 : 30. 
-    Staţii îmbarcare / debarcare călători : 
 

Numar Statie Denumire Statie Numar Statie Denumire Statie 
1 STATIA 30 19 ROMANESTI 

2 STATIA 10 20 IELIF 

3 STATIA 20 21 PARC 

4 SEGARCEA 22 ZORILE 

5 LIDL 23 CARP 

6 LICEUL NENITESCU 24 MACEDONSKI 1 

7 CASA TINERETULUI 25 OLTEŢ 

8 SCOALA DECEBAL 26 TEATRUL NATIONAL 

9 SPITALUL NR. 2 27 SPITALUL NR. 2 

10 TEATRUL NATIONAL 28 SCOALA DECEBAL 
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11 OLTET 29 CASA TINERETULUI 

12 SIMION BARNUTIU 30 LICEUL NENITESCU 

13 CARP 31 LIDL 

14 SPITALUL NR. 1 32 COMPLEX SEGARCEA 

15 CONFECTII 33 STATIA 20 

16 DUNAREA 34 STATIA 10 

17 LACTIDO 35 STATIA 30 

18 OLAS PROD   

 
Faţă de cele prezentate mai sus, se impune modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 262/2018 privind atribuirea 
directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL. şi fiind 
îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, în sensul respectării prevederilor 
art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1, 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: 

 
Art. 1 Modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.262/2018, privind aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea 
transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, prin 
introducerea traseului 6 modificat. 
 Art. 2  Modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin 
curse regulate în municipiul Craiova, conform actului adițional nr. 3 prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din  prezentul Raport. 

Art.3  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional  
nr. 3 de modificare a anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.262/2018, prevăzut la art. 2. 
 
  

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 
  

Şef Serviciu, Întocmit, 
Claudiu Iancu insp. Dorel Vladu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 

 
Lista de difuzare a copiilor documentului 
Nr. Nr. exemplar difuzat Destinatar Nr. file Nr. file / anexe Observaţii 

1 Exemplar 1 SAMTPLSC 1 -  

2 Exemplar 2 SAPL 1 -  

3 Exemplar 3 SAPL 1 -  
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Anexa la Raport nr. 26029/10.02.2021 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE SI TRAMVAIE  

EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE  IN MUNICIPIUL CRAIOVA NR.  

135170/17.09.2018 

 

Între: 

 Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal 

nr. 4417214,  cont nr RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria operativa a 

mun. Craiova, reprezentat prin Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în 

continuare Autoritatea Contractantă;  

şi 

Operatorul de transport R.A.T. SRL, cu sediul în Craiova, Str. Calea Severinului 

nr 103, judeţul Dolj,  înregistrat sub nr. J16/507/1991 la Registrul Comerţului,  codul 

unic de înregistrare RO 2315129, având contul cont: RO57RNCB0134041652740005  

deschis la BCR Craiova, reprezentat prin Administrator, în calitate de delegat, denumit 

în continuare Operatorul, pe de altă parte. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

.................., părţile prezentului Act Adiţional, convin modificarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 

tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova nr. 135170/17.09.2018, 

după cum urmează: 

 Art.1 -  Se modifica Anexa 2 Programul de Transport – in sensul ca se 

introduce Traseu 6 modificat – conform anexei 1 la prezentul act aditional 

 Art. 2 - Se modifica Anexa 14 (anexa 1 si 2) – Caietul de Sarcini al Serviciului 

de Transport Pulic Local de Persoane prin Curse Regulate in municipiul Craiova, 

astfel: 

 - Anexa 1 la Caietul de Sarcini – se introduce Traseu 6 modificat  
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 - Anexa 2 la Caietul de Sarcini – Amplasamentele statiilor prevazute in programul 

de transport – prin modificarea itinerariului traseului nr. 6 - conform anexei 2 la 

prezentul act aditional 

 Celelalte articole din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in 

municipiul Craiova nr. 135170/17.09.2018, raman neschimbate. 

 Prezentul act adiţional intra in vigoare incepand cu data de .......................... si este 

semnat în 2 (două) exemplare originale, din care unul pentru Autoritatea Contractantă şi 

unul pentru Operator. 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA    OPERATOR 

MUNICIPIUL CRAIOVA      R.A.T. SRL 

PRIMAR,        ADMINISTRATOR 

   

 

Directia Economico Financiara                Director Economic 

 

Viza CFP                  Sef Birou Juridic 

 

Directia Patrimoniu       Sef Comp. Monitorizare 

Director Executiv               Contract Serv. Public de Transport  

 

Directia Servicii Publice      Sef Birou Tehnic 

Director Executiv                     

     

Sef Serv Administrare si Monitorizare  Sef Birou Dispecerat Siguranta Circulatie  

Transport Public Local si Sig Circulatiei     

 

Vizat de legalitate,       

      

 
 
 
 
 
 
 
 



V.D./3ex. 

 
Anexa nr. 1 la Actul adiţional nr. 3 
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Anexa 2 la Actul adiţional nr. 3 

 
 

TRASEUL NR 6 modificat 

Nr  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Craiovița Nouă – Teatrul Național – Parc - Romanești – 

Universitate – Craiovița Nouă 

1 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 51B 

2 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 64, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

3 Staţia 20 Pe Bd. Tineretului, vis-a-vis de bl. 117A 

4 Complex 
Segarcea 

Pe str. George Enescu, în dreptul bl. 201F, în alveola de refugiu 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

5 Lidl Pe str. George Enescu, vis-a-vis de Hipermarket Lidl 

6 Liceul 
Neniţescu 

Pe str. Paşcani, în dreptul Grupului Şcolar Neniţescu 

7 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 2, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

8 Şcoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, între bl. I2 şi bl. I3, în alveola de refugiu 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

9 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Spitalului Nr.2, în alveola de 
refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

10 Teatru Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în spatele Teatrului Naţional, cu cca 50 m 
înainte de ieşirea din parcarea subterană 

11 Olteţ Pe str. C.D. Fortunescu, în dreptul imobilului cu nr. 3 

12 Simion Bărnuţiu Pe str. S. Bărnuţiu în dreptul proprietăţii cu nr. 8 

13 CARP Pe str. S Bărnuţiu în dreptul proprietăţiilor cu nr. 38-40 

14 Spitalul nr.1 Pe Bd. 1 Mai la nr. 66, în apropierea accesului la Agenţia de 
Sănătate Publică 

15 Confecţii Pe Bd. 1 Mai, în dreptul SC Modexim şi Craimodex ,în alveola de 
refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de 
persoane 

16 Dunărea Pe Bd. N. Romanescu nr. 44, în alveola de refugiu amenajată 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

17 Lactido Pe Bd. N. Romanescu la nr. 102,  în alveola de refugiu amenajată 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

18 Olas Prod Pe Bd. N. Romanescu în dreptul magazinului OLAS PROD, în 
alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public 
de persoane 
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19 Romaneşti Pe Bd. N. Romanescu , în alveola de refugiu amenajată pentru 
mijloacele de transport public de persoane, la cca 80 m după 
intersecţia cu str. Potelu 

20 IELIF Pe Bd. N. Romanescu la nr. 39,  în alveola de refugiu amenajată 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

21 Parc Pe str. Unirii, pe latura vestică a Parcului Romanescu, în alveola de 
refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de 
persoane 

22 Zorile Pe str. Unirii la nr.101, în alveola de refugiu amenajată pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

23 CARP Pe str. Al. Macedonski la cca. 30 m după intersecţia cu str. Vlad 
Ţepeş      

24 Macedonski Pe str. Al. Macedonski în dreptul nr. 53, la cca 30 m după 
intersecţia cu str. Bujorului 

25 Olteţ Pe str. Al. Macedonski, la cca 30 m după intersecţia cu str. Mircea 
Vodă 

26 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. 17A, în alveola de refugiu 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

27 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul scuarului situat la intersecţia str. 
Adolf Waidman cu str. Amaradia 

28 Scoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Şc. „Decebal”, în alveola de refugiu 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

29 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 23, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

30 Liceul 
Neniţescu 

Pe str. Paşcani, în dreptul bl. A8 

31 Lidl Pe str. George Enescu, în dreptul Hipermarket Lidl 

32 Complex 
Segarcea 

Pe str. George Enescu, bl. 40B, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

33 Staţia 20 Pe Bd. Tineretului, în dreptul bl. 117A 

34 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, la limita vestică a bl. 9A 

35 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 30 
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.________/2021 

 
 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE SI TRAMVAIE  

EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE  IN MUNICIPIUL CRAIOVA NR.  

135170/17.09.2018 

 

Între: 

 Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal 

nr. 4417214,  cont nr RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria operativa a 

mun. Craiova, reprezentat prin Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în 

continuare Autoritatea Contractantă;  

şi 

Operatorul de transport R.A.T. SRL, cu sediul în Craiova, Str. Calea Severinului 

nr 103, judeţul Dolj,  înregistrat sub nr. J16/507/1991 la Registrul Comerţului,  codul 

unic de înregistrare RO 2315129, având contul cont: RO57RNCB0134041652740005  

deschis la BCR Craiova, reprezentat prin Administrator, în calitate de delegat, denumit 

în continuare Operatorul, pe de altă parte. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

.................., părţile prezentului Act Adiţional, convin modificarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 

tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova nr. 135170/17.09.2018, 

după cum urmează: 

 Art.1 -  Se modifica Anexa 2 Programul de Transport – in sensul ca se 

introduce Traseu 6 modificat – conform anexei 1 la prezentul act aditional 

 Art. 2 - Se modifica Anexa 14 (anexa 1 si 2) – Caietul de Sarcini al Serviciului 

de Transport Pulic Local de Persoane prin Curse Regulate in municipiul Craiova, 

astfel: 
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 - Anexa 1 la Caietul de Sarcini – se introduce Traseu 6 modificat  

 - Anexa 2 la Caietul de Sarcini – Amplasamentele statiilor prevazute in programul 

de transport – prin modificarea itinerariului traseului nr. 6 - conform anexei 2 la 

prezentul act aditional 

 Celelalte articole din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in 

municipiul Craiova nr. 135170/17.09.2018, raman neschimbate. 

 Prezentul act adiţional intra in vigoare incepand cu data de .......................... si este 

semnat în 2 (două) exemplare originale, din care unul pentru Autoritatea Contractantă şi 

unul pentru Operator. 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA    OPERATOR 

MUNICIPIUL CRAIOVA      R.A.T. SRL 

PRIMAR,        ADMINISTRATOR 

   

 

Directia Economico Financiara                Director Economic 

 

Viza CFP                  Sef Birou Juridic 

 

Directia Patrimoniu       Sef Comp. Monitorizare 

Director Executiv               Contract Serv. Public de Transport  

 

Directia Servicii Publice      Sef Birou Tehnic 

Director Executiv                     

     

Sef Serv Administrare si Monitorizare  Sef Birou Dispecerat Siguranta Circulatie  

Transport Public Local si Sig Circulatiei     

 

Vizat de legalitate,       
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Anexa nr. 1 la Actul adiţional nr. 3 
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Anexa 2 la Actul adiţional nr. 3 
 
 

TRASEUL NR 6 modificat 

Nr  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Craiovița Nouă – Teatrul Național – Parc - Romanești – 

Universitate – Craiovița Nouă 

1 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 51B 

2 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 64, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

3 Staţia 20 Pe Bd. Tineretului, vis-a-vis de bl. 117A 

4 Complex 
Segarcea 

Pe str. George Enescu, în dreptul bl. 201F, în alveola de refugiu 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

5 Lidl Pe str. George Enescu, vis-a-vis de Hipermarket Lidl 

6 Liceul 
Neniţescu 

Pe str. Paşcani, în dreptul Grupului Şcolar Neniţescu 

7 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 2, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

8 Şcoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, între bl. I2 şi bl. I3, în alveola de refugiu 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

9 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Spitalului Nr.2, în alveola de 
refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

10 Teatru Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în spatele Teatrului Naţional, cu cca 50 m 
înainte de ieşirea din parcarea subterană 

11 Olteţ Pe str. C.D. Fortunescu, în dreptul imobilului cu nr. 3 

12 Simion Bărnuţiu Pe str. S. Bărnuţiu în dreptul proprietăţii cu nr. 8 

13 CARP Pe str. S Bărnuţiu în dreptul proprietăţiilor cu nr. 38-40 

14 Spitalul nr.1 Pe Bd. 1 Mai la nr. 66, în apropierea accesului la Agenţia de 
Sănătate Publică 

15 Confecţii Pe Bd. 1 Mai, în dreptul SC Modexim şi Craimodex ,în alveola de 
refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de 
persoane 

16 Dunărea Pe Bd. N. Romanescu nr. 44, în alveola de refugiu amenajată 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

17 Lactido Pe Bd. N. Romanescu la nr. 102,  în alveola de refugiu amenajată 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

18 Olas Prod Pe Bd. N. Romanescu în dreptul magazinului OLAS PROD, în 
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alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public 
de persoane 

19 Romaneşti Pe Bd. N. Romanescu , în alveola de refugiu amenajată pentru 
mijloacele de transport public de persoane, la cca 80 m după 
intersecţia cu str. Potelu 

20 IELIF Pe Bd. N. Romanescu la nr. 39,  în alveola de refugiu amenajată 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

21 Parc Pe str. Unirii, pe latura vestică a Parcului Romanescu, în alveola de 
refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de 
persoane 

22 Zorile Pe str. Unirii la nr.101, în alveola de refugiu amenajată pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

23 CARP Pe str. Al. Macedonski la cca. 30 m după intersecţia cu str. Vlad 
Ţepeş      

24 Macedonski Pe str. Al. Macedonski în dreptul nr. 53, la cca 30 m după 
intersecţia cu str. Bujorului 

25 Olteţ Pe str. Al. Macedonski, la cca 30 m după intersecţia cu str. Mircea 
Vodă 

26 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. 17A, în alveola de refugiu 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

27 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul scuarului situat la intersecţia str. 
Adolf Waidman cu str. Amaradia 

28 Scoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Şc. „Decebal”, în alveola de refugiu 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

29 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 23, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

30 Liceul 
Neniţescu 

Pe str. Paşcani, în dreptul bl. A8 

31 Lidl Pe str. George Enescu, în dreptul Hipermarket Lidl 

32 Complex 
Segarcea 

Pe str. George Enescu, bl. 40B, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

33 Staţia 20 Pe Bd. Tineretului, în dreptul bl. 117A 

34 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, la limita vestică a bl. 9A 

35 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 30 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 26924/11.02.2021  
 
 
                                                                 RAPORT    

 
 

 Având în vedere: 
 -  Referatul de aprobare nr.22752/2021 a proiectului de hotărâre privind modificarea anexei 2 și 
anexei 3 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 262/2018; 

- Raportul nr.26029/2021 al Direcţiei Servicii Publice, Serviciul Administrare şi Monitorizare 
Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei privind modificarea anexelor nr.2 şi nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 prin care s-a aprobat Studiul de Oportunitate în 
vederea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin 
curse regulate în municipiul Craiova, caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de 
persoane prin curse regulate în municipiul Craiova (Anexa 2), atribuirea directă a gestiunii serviciului 
de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, către S.C. R.A.T. S.R.L., contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 
de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova (cuprinzând 
Anexele 1-17), pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu R.A.T. SRL (Anexa 3); 
 - În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.92/2007 a serviciilor de 
transport public local, Ordinului Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr.272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si 
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane,  Ordinului Ministerului 
Transporturilor nr.972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului 
public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local Regulamentul (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi 
rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului şi 
Legea nr.328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/2007; 
 - În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1, 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 şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 
  
 

     AVIZĂM FAVORABIL 
 
 

  Raportul nr.26029/2021 al Direcţiei Servicii Publice, Serviciul Administrare şi Monitorizare 
Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei privind modificarea anexelor nr.2 şi nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018. 
 
 
 
 
    Director Executiv,            Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                          consilier juridic Mădălina Decă 
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