
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
                                                PROIECT 
 

          HOTĂRÂREA NR._____ 
privind 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 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.79872/2021, raportul nr.84190/2021 
întocmit de Direcția Servicii Publice şi raportul de avizare nr.84566/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune 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;  

În conformitate cu prevederile Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare, 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 
modificată și completată prin Legea nr.328/2018, Ordinului Autoritatii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.272/2007 pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și 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; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.a și 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, modificată şi completată; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă 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 si tramvaie  efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, 



  

conform actului adițional nr.5 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. 

  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.  79872 /           .2021                                                                                      
        
 
 
                                                                                                                                                       
         

Referat de Aprobare 
privind  modificarea  Anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2018, 

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în 

municipiul Craiova 

 
 
 

Activitatea  de transport prestată  de R.A.T.  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. 

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. În acest sens, a fost încheiat 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, înregistrat la 
Primăria municipiului Craiova cu nr. 135170/27.08.2018.  
 Prin adresa nr. 52948/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, 
Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic din România-Filiala Dolj, propune acordarea 
gratuităţii în transportul în comun pentru persoanele care beneficiază de prevederile  
art.8, alin.2, lit.b, din Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 
data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 

 



 Faţă de cele prezentate mai sus propunem promovarea pe ordinea de zi a 
ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna mai 2021 a 
proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 262/2018 privind Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin 
curse regulate în municipiul Craiova și aprobarea actului aditional la contractul de 
delegare cu modificarile ce se impun. 
 

 

                                               PRIMAR,                      
                                                Lia-Olguţa Vasilescu 

                    
 
 
 
 
                                                   

Director Executiv, 

Delia Ciucă 
 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului  
Data: 
Semnatura: 
 
 

Director Executiv Adjunct, 

Alin Glăvan 
 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului  
Data: 
Semnatura: 
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei               
Nr. 84190 /11.05.2021                                                                                              
                                        

                                                                                                                                 

 RAPORT  
privind  modificarea  Anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2018, 

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în 

municipiul Craiova 

  
 
 
 
 
La nivelul municipiului Craiova, transportul public se realizează de către SC R.A.T. 

S.R.L.. 
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 R.A.T. SRL  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. 

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 

 



V.D./3ex. 

Activitatea  de transport prestată  de R.A.T. 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. 

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, R.A.T. SRL deține un parc de tramvaie distribuite pe 3 trasee.  
 Activitatea principală a R.A.T. SRL constă în asigurarea transportului public de 
persoane, pe raza Municipiului Craiova, respectiv: organizarea reţelei de transport, 
programarea în circulaţie a vehiculelor pe trasee, analiza tehnică şi statistică a exploatării, 
îndrumarea şi controlul activităţii de circulaţie şi a elementelor de informare a călătorilor. 

Pentru anul 2021 se prevede o creştere progresivă a parcului programat al 
operatorului, astfel încât călătorii sa beneficieze de servicii de calitate, reducerea timpilor 
de aşteptare în staţie, cât şi efectuarea călătoriei în siguranţa. 
 Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de 
dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), 
dar şi instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea 
spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de 
mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor. 

Viziunea de dezvoltare a PMUD este realizarea unui sistem de transport eficient, 
integrat, durabil şi sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială şi 
care să asigure o bună calitate a vieţii in Polul de Creştere Craiova. 

Astfel, proiectul va contribui la atingerea tuturor obiectivelor strategice ale PMUD 
Craiova, după cum urmează: 

1. Accesibilitate - prin extinderea ariei de acoperire a serviciului de transport 
local şi prin utilizarea unor mijloace de transport care vor putea accesa zonele neacoperite 
în prezent de acesta prin diversificarea gabaritului mijloacelor de transport în comun. 

2. Siguranţă şi securitate - staţiile vor fi dotate cu sisteme moderne de 
supraveghere care vor asigura un climat de siguranţă a călătorilor. 

Modernizarea parcului de mijloace de transport contribuie la reducerea poluării din 
oraş prin încurajarea populaţiei să utilizeze transportul în comun în detrimentul 
autovehiculului personal. O parte din traficul din Craiova se datorează şi transportului 
elevilor către şi de la unităţile de învăţământ, întrucât majoritatea părinţilor îşi duc copiii 
cu maşinile personale. 

Unul dintre Obiectivele specifice ale PMUD 2017-2030, vizează sprijinirea 
proiectelor care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de 
echivalent C02, generate de transportul rutier motorizat de la nivel urban. Punctul de 
plecare în identificarea acestor proiecte se regăseşte în analiza efectuată, direcţiile de 
acţiune şi măsurile propuse în planurile de mobilitate urbană durabilă ale respectivelor 
oraşe/municipii/alte zone mai extinse, stabilite conform prevederilor legale. 

Prin măsurile/activităţile propuse PMUD 2017-2030 se urmăreşte în principal 
îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, timpilor săi de parcurs, 
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accesibilităţii, transferului către acesta de la autoturismele personale, precum şi a 
transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport. 

În cadrul direcţiilor de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport din 
cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 - 2030 (PMUD) a fost identificată 
necesitatea de modernizare şi extinderea sistemului de transport public eficient, ecologic şi 
sigur, accesibil tuturor categoriilor de călători. 
          Prin adresa nr. 52948/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, Asociaţia 
Foştilor Deţinuţi Politic din România-Filiala Dolj, propune acordarea gratuităţii în 
transportul în comun pentru persoanele care beneficiază de prevederile  art.8, alin.2, din 
Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la data de 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
          Conform prevederilor actului normativ mai sus menţionat, persoana menţionată la 
art.1 care:  
- a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase 
definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru 
infracţiuni politice;   
- a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau 
pentru cercetări de către organele de represiune;   
- a fost internată în spitale de psihiatrie;   
- a avut stabilit domiciliu obligatoriu;   
- a fost strămutată într-o altă localitate;   
- a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a 
regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964; 
- a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;   
- a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, 
fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după 
încheierea armistiţiului; 
va beneficia de transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinînd 
societăţilor cu capital de stat sau privat. 

Pentru ridicarea abonamentelor, beneficiarii Decretului-Lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 
cu începere de la data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare,vor depune în copie 
următoarele documente: 
- Hotărârea (Decizia) Comisiei de aplicare a prevederilor Decretului-Lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Cuponul de pensie; 
-  Carnetul de membru AFDPR eliberat de către Filiala Craiova. 
         De menţionat faptul că în conformitate cu prevederile art. 8, alin.2, lit.e, din actul 
normativ mai sus menţionat, tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de 
către soţul/soţia sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, 
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pe bază de împuternicire cu dată certă, însoţită de o copie a actului de identitate al 
titularului tichetului, nefiind necesară prezenţa titularului la momentul realizării călătoriei. 
 De asemenea, potrivit art. 20.1 din contractul de delegare, orice modificare a 
contractului este rezultatul acordului intervenit între părţi, exprimat într-un act adiţional. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, se impune modificarea anexei 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 modificată şi completată, supunem 
spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova următoarele: 

 
 

 -  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. 5 prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din  prezentul Raport. 
   

-   Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional  nr. 5 
de modificare a anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.262/2018, prevăzut la art. 3. 
  
 
 

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 referent. Alexandru Maria 

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: 

 
 
 
 



ACT ADIŢIONAL NR. 5 

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 Anexele nr. 7.1, 7.2 și 7.3  - conform anexei 1 la prezentul act adițional. 

 

 Celelalte anexe 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  

Transport Public Local si Sig Circulatiei                              Siguranta Circulatie  

   

 

Vizat de legalitate,       

 
 

 



 

Anexa nr. 7 - Diferenţe de tarif 
 

Anexa nr. 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun. 
 
 
 

 

Categoria sociala/Tipul de protectie 

sociala 

 

Modalitatea de acordare a 

protectiei sociale (procentul de 

reducere) 

Nivelul protectiei 

sociale acordate 

(lei/unitate ) 

 

Legislatia in vigoare care 

reglementeaza protectia sociala 

 Persoanele prevăzute la art.1 din Decretul Lege 
nr.118/1990 

                                                                             
                                    
                                                    100% 

 

 

                               100 

 
 

Decretul Lege nr. 118/1990 
  

 

 

Veterani de război  

 

 

100%

 

 

                              100 

 

Legea 44/1994 

Văduve de veterani de război 50%    50 Legea nr. 44/1994 

Revoluţionari 100%                                100 Legea nr. 341/2004 

Elevi                                                100%   100  HG.435/2020; Legea 226/2020 

Studenţi 50%   50  HCL 144/2016 

Pensionari 50%   50 HCL 144/2016 

Pensionari 100%                                100 HCL 144/2016 

Persoane cu handicap şi însoţitori şi nevazatori  100%                               100 Legea nr. 448/2006 

Donatori onorifici de sânge 50%     50 Legea nr. 282/2005 



 

Anexa nr. 7.2 - Modul de acordare a diferenţelor de tarif 
 
 
 

Modul de acordare a diferentelor de tarif este cel stabilit prin Hotatarea Consiliului Local Nr. *** in temeiul 

legislatiei in vigoare, pentru fiecare categorie in parte si este dupa cum urmeaza: 

 

 

 

Categoria sociala/Tipul de 

protectie sociala 

 

 

 
 

      Perioada 

Numarul 

de 

calatorii 

pe 

perioada 

selectata, 

 

 

 
 

Tarif 

 
 

Modalitatea de 

acordare a protectiei 

sociale (procentul de 

reducere) 

    

Tarif intreg 

 

Reducerea 

oferita 

 

Persoanele prevăzute la art.1 din 

Decretul Lege nr.118/1990 

 

l lună nelimitat          100   100 100% 

Veterani  Llună nelimitat          100   100 100% 

Văduve de veterani de razboi lună nelimitat          100    50 50% 

Revoluţionari lună nelimitat 100 100 100% 

Elevi lună nelimitat 100    100 50% 

Studenţi lună nelimitat 100      50 50% 

Pensionari lună nelimitat 100      50 50% 

Pensionari lună nelimitat 100 100 100% 
Persoane cu handicap si insotitori si nevazatori 
nnnnnnnevazatori 

 lună nelimitat 100 100 100% 

Donatori onorifici de sânge L   ună nelimitat 100         50 50% 
 

 

Operatorul va elibera titluri de calatorie pentru fiecare categorie care beneficiaza de gratuitati, in baza documentelor legale 

justificative pentru fiecare categorie. 

 



Anexa nr. 7.3 - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala

Unitati de 

calcul(abonamente/

Nivelul protectiei sociale

calatorii vandute) acordate(lei/unitate)

1 2 3 4 5 6

1 Veterani, vaduve, deportati abonamente 6400 100 640.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

2 Vaduve de veterani de razboi abonamente 380 50 19.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

3 Revolutionari abonamente 1600 100 160.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

4 Elevi abonamente 20000 100 2.000.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

5 Studenti abonamente 6500 50 325.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

6 Pensionari 50% abonamente 11900 50 595.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

7 Pensionari 100% abonamente 342000 100 34.200.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

8 Persoane cu handicap si 

insotitori si nevazatori
abonamente 18300 100 1.830.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

9 Donatori onorifici de sange abonamente 150 50 7.500,00 Situatie cu abonamente 

vandute

39.776.500,00

Suma totală fara TVA este 33.425.630 lei

Suma totală cu TVA în valoare de 39.776.500 lei

Document justificativ necesar

Total

Nr. Categoria sociala/Tipul de 

protectie sociala

Numar estimat de 

unitati

Sume totale(lei) 

(inclusiv TVA)



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr.84566/12.05.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 79872/2021; 
- Raportul nr.84190/2021, întocmit de Direcţia Servicii Publice; 
- În conformitate cu prevederile Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la data de 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare şi 
dispoziţiile 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 modificată 
și completată prin Legea nr.328/2018, Ordinului Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 
ajustarea și 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; 

- În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit.n, 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, 
modificată și completată; 

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

AVIZĂM FAVORABIL 
 

 propunerea Direcţiei Servicii Publice privind: 
- 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.5 prevăzut în anexa care face parte integrantă din Raportul nr. 84190/2021. 

- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional  nr.5 de 
modificare a anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018. 

 
 
 

     Director Executiv,                               Întocmit, 
     Ovidiu Mischianu                              cons.jur. Mădălina Decă 

    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi                         Îmi asum responsabilitatea privind   
legalitatea în solidar cu intocmitorul inscrisului                                        legalitatea actului administrativ 
                             Semnătura:                                                                                     Semnătura: 
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