
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi  pe mijloacele de transport în 
comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 

persoane 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.03.2014; 

Având în vedere raportul nr.42632/2014 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi  pe mijloacele de transport în 
comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local, modificată şi completată, Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi 
completată şi Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 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.  Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.81/2012, care va avea următorul conţinut: 
           “Art.1. Se aprobă acordarea de facilităţi pe miloacele de transport în comun ale 

Regiei Autonome de  Transport Craiova pentru anumite categorii de persoane, 
astfel:  

   a) gratuităţi  pe toate liniile de transport în comun ale Regiei Autonome de  
Transport Craiova pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi care 
au vârsta de peste 70 de ani şi pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul 
Craiova, cu un venit net 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 muncipiul Craiova şi cu un venit 
net din pensie de peste 1.000 lei/lună; 



  

   c) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pe o singură linie de 
transport, pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de 
învăţământ autorizate din municipiul Craiova; 

   d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pe o singură linie de 
transport, pentru elevii care frecventează cursuri de zi la instituţiile de 
învăţământ autorizate din municipiul Craiova. 

Art.2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  data de 01.04.2014. 
    Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,        AVIZAT, 
             PRIMAR,           SECRETAR, 
   Lia-Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
MUNCIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Nr. 42632/19.03.2014 

SE APROBĂ, 
P R I M A R, 

Lia Olguţa Vasilescu 

  
 

R A P O R T 
privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 81/2012 cu privire 

la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun  
ale Regiei Autonome de Transport 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. 

Printre facilităţile aprobate a fost gratuitatea pe mijloacele de transport în 

comun ale R.A.T. Craiova pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova 

cu un venit net din pensie până la 1.000 lei/lună. 

În executarea acestei hotărâri au apărut solicitări repetate adresate de 

către mai multe organizaţii ale pensionarilor din municipiul Craiova sau de 

grupuri de pensionari care au solicitat extinderea acestei facilităţi pentru toţi 

pensionarii care au vârsta de peste 70 de ani şi care au domiciliul în municipiul 

Craiova. 

De asemenea, în dezbaterea publică privind aprobarea bugetului 

Consiliului Local al Muncipiului Craiova pe anul 2014 ,cât şi la audienţele mai 

multor consilieri locali, s-a făcut solicitarea de a acorda gratuitate pe mijloacele 

de transport în comun ale R.A.T. Craiova de către pensionari cu domiciliul în 

municipiul Craiova şi care au vârsta de peste 70 ani. 

Anexez o parte din aceste documente la prezentul raport. 

Având în vedere modalitatea de subvenţionare a R.A.T. Craiova de către 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, în sensul că subvenţia acoperă diferenţa 

dintre cheltuieli şi veniturile aferente activităţii de transport public de persoane, 

acordarea acestei noi facilităţi nu presupune nici un efort financiar suplimentar 

din partea Consiliului Local Municipal faţă de cele acordate de până acum. 



  

Faţă de cele precizate, propunem modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 81/2012, 

astfel: 

Art. 1. Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în 

comun ale Regiei Autonome de Transport în Craiova pentru anumite categorii 

de persoane, astfel: 

a) gratuităţi pe toate liniile de transport în comun ale R.A.T. Craiova pentru 

pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi care au vârsta de peste 70 de 

ani şi pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova cu un venit net 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 pe o singură linie de 

transport pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de 

învăţământ autorizate din municipiul Craiova; 

d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pe o singură linie de 

transport pentru elevii care frecventează cursuri de zi la instituţiile de 

învăţământ autorizate din municipiul Craiova. 

Celelalte articole ale H.C.L. nr. 81/2012 rămân neschimbate. 

Prezenta modificare a art. 1 al H.C.L. nr. 81/2012 va intra în vigoare 

începând cu 01 aprilie 2014. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Nicolae Pascu 
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