
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 
 

         HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în comun ale R.A.T. SRL, 

pentru anumite categorii de persoane 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.04.2016; 
           Având în vedere raportul nr.72043/2016 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară, prin care se propune acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în 
comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local, modificată şi completată, şi Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 
  În temeiul art.36, alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 1 şi 2, art.45, alin.2, 
lit. a  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.(1) Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale 

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

cu domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi 
pentru cei care au un venit din pensie de până la 1.000 lei/lună.  

b) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pentru orice tip de abonament, 
pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi cu un venit net din 
pensie de peste 1.000 lei/lună; 

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

d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pentru orice tip de abonament, 
pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 

(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) lit.a pensionarii care intră sub incidenţa 
Decretului-Lege nr. 118/30.03.1990 cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/29.12.1999; 

Art.2. Categoriile de persoane mai sus menţionate vor putea călători pe mijloacele de 
transport în comun, cu documentele de călătorie, eliberate de R.A.T. SRL, pe 
baza următoarelor acte: 



  

a) pentru persoanele prevăzute la art.1, literele a şi b: actul de identitate şi cuponul 
de pensie din luna anterioară celei pentru care se solicită abonamentul; 

b) pentru persoanele prevăzute la art.1, literele c şi d: actul de identitate şi a 
adeverinţa din care să rezulte că sunt elevi sau studenţi ce frecventează cursurile 
de zi ale unei instituţii de învăţământ autorizate din municipiul Craiova. 

Art.3.Decontarea cheltuielilor lunare către R.A.T. SRL, se face în baza documentelor 
prevăzute în anexele nr.1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare, începând cu data de 01.07.2016, dată la care 
îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
81/2012, nr. 222/2014 şi nr. 545/2014. 

    Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi R.A.T. SRL 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MUNCIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Nr. 72043/19.04.2016 

SE APROBĂ, 
P R I M A R, 

Lia Olguţa Vasilescu 

  
 
 
 
 
 

R A P O R T 
la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun 

ale S.C. „R.A.T.” S.R.L. Craiova pentru anumite categorii de persoane 
 

 
 

Prin H.C.L. nr. 81/2012 au fost aprobate o serie de facilităţi pe mijloacele de 
transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii 
de persoane. 

Prin H.C.L. nr. 222/2014 a fost modificată H.C.L. nr. 81/2012, în sensul 
modificării art. 1 al H.C.L. nr. 81/2012. De asemenea, prin H.C.L. nr. 545/2014 a fost 
modificată H.C.L. 81/2012, în sensul modificării art. 4 al H.C.L. 81/2012. 

Având în vedere că între timp a fost modificată forma de organizare a operatorului 
de transport public de persoane din regie autonomă în societate comercială, sub 
denumirea de S.C. „R.A.T.” S.R.L. Craiova, precum şi faptul că pentru o parte dintre 
persoanele care beneficiază de facilităţi prevăzute în această hotărâre mai există o altă 
reglementare pentru a beneficia de aceste facilităţi, propunem emiterea unei noi hotărâri 
a Consiliului Local al Municipiului Craiova care să preia aceste modificări, în 
următoarea formulare: 

Art.1. – Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale 
Societăţii Comerciale „R.A.T.”S.R.L. Craiova pentru anumite categorii de persoane, 
astfel: 

e) gratuitate pe toate liniile de transport în comun ale R.A.T. S.R.L. Craiova 
pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi care au vârsta de peste 
70 ani şi pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au un venit 
din pensie de până la 1.000 lei/lună. Fac excepţie de la această prevedere 
pensionarii care intră sub incidenţa Decretului-lege nr. 118/30.03.1990 cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 
214/29.12.1999; 

f) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pentru orice tip de abonament, 
pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi cu un venit net din 
pensie de peste 1.000 lei/lună; 

g) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pentru orice tip de abonament 
pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 



  

h) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pentru orice tip de abonament 
pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din Craiova; 

Art.2. – Categoriiile de persoane mai sus menţionate vor putea călători pe 
mijloacele de transport în comun în baza documentelor de călătorie eliberate de S.C. 
„R.A.T.” S.R.L. Craiova, pe baza următoarelor documente: 

c) pentru persoanele prevăzute la art. 1, literele a şi b, pe baza actului de identitate 
şi a cuponului de pensie din luna anterioară celei pentru care se solicită 
abonamentul; 

d) pentru persoanele prevăzute la art. 1, literele c şi d, pe baza actului de identitate 
şi a adeverinţei din care să rezulte că sunt elevi sau studenţi ce frecventează 
cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ autorizate din municipiul 
Craiova. 

Art.3. – Decontarea cheltuielilor lunare către R.A.T. S.R.L. Craiova se face în baza 
documentelor prevăzute în anexele 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.07.2016, dată la 
care îşi încetează efectele H.C.L. nr. 81/2012, H.C.L. nr. 222/2014 şi H.C.L. nr. 
545/2014. 

Art.5. – Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Servicii Publice 
şi S.C. „R.A.T.” S.R.L. Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de trasport public local, 
modificată şi completată, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi Legea nr. 
215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările utlerioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova emiterea 
unei hotărâri în sensul celor prezentate mai sus. 

Alăturat sunt prezentate anexele de la 1 la 6, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
 
 

ÎNTOCMIT, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Nicolae Pascu 
 
 
 
 
 
 
 



CALCULUL
necesarului de resurse financiare pentru asigurarea gratuităţilor, conform actelor normative aplicabile pentru 

anumite categorii de cetăţeni în legătură cu transportul public de călători pe luna ____________________________

- lei -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Abonamente

Abonamente

Total fără 
T.V.A.

Tarife pentru abonamnete la 
transportul public de persoane 

stabilite conf.legii                   
(lei/abonament)

Explicaţii

Legea 44/01.07.1994 (cu reglementările şi completările ulterioare)-veterani,invalizi şi văduve de război

Legea 341/2004 (cu reglementările şi completările ulterioare)-eroii revoluţiei şi urmaşii acestora

TOTAL, inclusiv T.V.A.

ANEXA NR.3 

TOTAL, fără T.V.A.

Număr abonamente eliberate 
persoanelor care beneficiază, 

potrivit legii, de gratuităţi acordate
Resurse financiare Total 

general



CALCULUL
necesarului de resurse financiare de la bugetul local pentru asigurarea gratuităţilor prevăzute de actele

normative în vigoare pentru anumite categorii de cetăţeni în legătură cu transportul urban de călători pe luna_____________

- lei -

Una 
linie Două linii Toate 

liniile Una linie Două linii Toate 
liniile Una linie Două linii Toate 

liniile
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HANDICAPAŢI+NEVĂZĂTORI
TOTAL, inclusiv T.V.A.

TOTAL, fără T.V.A.

10

ANEXA NR.5 

Categorii de persoane 
beneficiare

Tarife pentru abonamnete la 
transportul public de călători 

stabilite conf. 
H.C.L.nr._______                                
(lei/abonament)

Număr abonamente eliberate 
persoanelor care beneficiază, 

potrivit Legii448/2206 de 
gratuităţi acordate de stat din 

resurse bugetare:

Resurse fiananciare alocate de la bugetul local

TOTAL



CALCULUL
necesarului de resurse financiare pentru asigurarea reducerilor de tarif acordate pentru anumite categorii

de cetăţeni în legătură cu transportul public de călători pe luna ____________________________

- lei -

Una 
linie

Două 
linii Toate liniile Una 

linie
Două 
linii Toate liniile Una 

linie
Două 
linii

Toate 
liniile

Una 
linie

Două 
linii

Toate 
liniile (11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Abonamente 
reduse cu 50% 
pt.pensionari
Abonamente 
reduse cu 100% 
pt.pensionari
Abonamente 
reduse cu 50% 
pt.elevi
Abonamente 
reduse cu 50% 
pt.studenţi

lei/abonament

TOTAL, inclusiv T.V.A.

TOTAL, fără T.V.A.

Explicaţii

ANEXA NR.4 

Număr abonamente eliberate 
persoanelor care beneficiază 

de reducere

Resurse financiare 
alocate de la bugetul 

local
Total

Tarife pentru abonamnete la 
transportul public de călători 

stabilite conf. H.C.L.nr._______

Tarif încasat pentru 
persoane care 

beneficiază de reduceri 
conf.H.C.Lnr.________

lei/abonament





CALCULUL
necesarului de resurse financiare de la bugetul local pentru asigurarea reducerilor de tarif acordate pentru anumite categorii  

de cetăţeni prevăzute de actele normative în vigoare în legătură cu transportul public de călători pe luna __________ 

- lei -

Una linie Două 
linii

Toate 
liniile Una linie Două 

linii
Toate 
liniile Una linie Două 

linii
Toate 
liniile Una linie Două 

linii
Toate 
liniile (11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Abonamente 
reduse cu 50% 
pt.donatori 
onorifici de sânge

Resurse financiare alocate 
de la bugetul local Total

lei/abonament lei/abonament

Hotărârea de Guvern nr.1364/04.10.2006(pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge)

TOTAL, inclusiv T.V.A.

TOTAL, fără T.V.A.

ANEXA NR.6 

Explicaţii

Tarife pentru abonamnete la 
transportul public de călători 

stabilite conf. 
H.C.L.nr._______

Număr abonamente 
eliberate persoanelor care 
beneficiază de reducere

Tarif încasat pentru 
persoane care beneficiază 

de reduceri 
conf.H.C.Lnr.________



CENTRALIZATOR
calculul necesarului de subvenţie reprezentând diferenţa de tarif alocată

de la bugetul municipiului Craiova, pentru transportul public de persoane, 
inclusiv subvenţiile pentru abonamentele gratuite şi reduceri pe lună

conform H.C.L. nr.__________________

- lei -
Nr.c
rt. Indicatori Realizări

1
CHELTUIELI aferente prestaţiei de transport public de 
persoane desfăşurată în municipiul Craiova conform 
anexei nr.2

2

VENITURI proprii din activitatea de transport public de 
persoane desfăşurată în municipiul Craiova, din care se 
scade:                                                             -Venituri din 
activitatea de ridicări auto, ITP la terţi, chirii, publicitate, 
curse speciale şi ocazionale

DIFERENŢA DE TARIF CUVENITĂ pentru acoperirea 
diferenţei dintre cheltuieli şi venituri aferentă activităţii de 
transport public de persoane desfăşurat în municipiul 
craiova (1-2), din care se scad:

3.1 Diferenţa de tarif aferentă abonamentelor gratuite 
acordate conform legii (anexa nr.3)
3.2 Diferenţa de tarif aferentă abonamentelor cu reduceri 
acordate conform H.C.L. (anexa nr.4)
3.3 Diferenţa de tarif aferentă celorlalte titluri de călătorie 
din municipiul Craiova (anexa nr.5)
3.4 Diferenţa de tarif aferentă abonamentelor cu reduceri 
acordate conform H.C.L (anexa nr.6)
TOTAL DIFERENŢĂ cheltuieli ce se alocă din bugetul local 
=3- (3.1+3.2+3.3+3.4)

3

ANEXA NR.1 



CALCULUL
Resurselor financiare pentru asigurarea funcţionalităţii

transportului public de persoane pe luna _______________
determinată conform H.C.L.nr.______________

- lei -
Cheltuieli pentru activitatea de transport public de prsoane Realizări
1. cheltuieli de exploatare, din care:
               - materiale şi piese de schimb
              - combustibili şi lubrifianţi
              - energie electrică, apă, gaze
              - lucrări şi servicii
             - impozite şi taxe
            - cheltueili de personal
             - amortizare mijloace fixe şi provizioane

2. Cheltuieli financiare:                                                                               
- dobânzi                                                                                                                  
- diferenţe de curs valutar
3. Se scad cheltuielile pentru activitatea de ridicări auto, ITP la terţi, 
chirii, publiciatet, curse speciale şi ocazionale

TOTAL CHELTUIELI (1+2+3)

ANEXA NR.2
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