
   

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL  MUNICIPIULUI CRAIOVA      
       
 
        

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente serviciului de 
transport public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de către Regia 

Autonomă de Transport Craiova  
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
29.05.2014; 

Având în vedere raportul nr.72468/2014 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente serviciului de transport 
public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de către Regia Autonomă de 
Transport Craiova; 
           În conformitate cu prevederile  Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local, modificată şi completată; 

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.l.  Se aprobă tarifele pentru bilete şi abonamente aferente serviciului de transport 

public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de către Regia Autonomă 
de Transport Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.409/2007, republicată, nr.265/2010, nr.73/2011, 
nr.380/2013 şi nr.122/2014 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

 
   INIŢIATOR, AVIZAT, 
      PRIMAR, SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 
 



   

 

                                                                                               
 

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      APROBAT, 
Serviciilor de Utilitate Publică                  PRIMAR 
Nr.72468/16.05.2014 
                                          Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 
 
 
RAPORT 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.17, alin.(1), lit.m), din Legea serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile 
locale au printre atribuţii şi cea de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor de 
călătorie pentru serviciul de transport public de persoane. 

Potrivit prevederile art. 43, lit. d) din Legea serviciilor de transport public local 
nr.92/2007,cu modificările şi completările ulterioare, modificarea tarifelor de călătorie 
pentru serviciul de transport public local de persoane se aprobă prin hotărâri ale 
consiliilor locale. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 
nr.107/15.05.2014, Regia Autonomă de Transport Craiova solicită aprobarea tarifelor 
pentru bilete şi abonamente practicate de Regia Autonomă în prezent. 

Tarifele pentru bilete şi abonamente aferente transportului public de persoane 
prin curse regulate efectuat de către Regia Autonomă de Transport Craiova, în 
Municipiul Craiova, au fost aprobate de către autoritatea locală competentă, prin 
hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.409/2007. 

Începând cu anul 2007 şi până în prezent, actul de autoritate, având ca obiect 
stabilirea cuantumului tarifelor pentru bilete şi abonamente, a suferit numeroase 
modificări, motiv pentru care se impune adoptarea de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a unei noi hotărâri care să cuprindă toate tarifele practicate de 
către Regia Autonomă de Transport în prezent. 

 Având în vedere cele prezentate, 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 



   

1.aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente serviciului de transport 
public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de către Regia Autonomă de 
Transport Craiova, potrivit Anexei la prezentul raport. 

2. încetarea efectelor H.C.L. nr.409/2007, republicată, H.C.L. nr.265/2010, H.C.L. 
nr.73/2011, H.C.L. nr.380/2013, H.C.L. nr.122/2014.                                  
  
 
 
 
         Director Executiv Adj,                                                         Sef Serviciu, 
                Alin Glăvan                                                         Cristian Smărăndăchescu    

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



ANEXA LA RAPORT 
 
 
 
 
 

TARIFE LA BILETE ŞI ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL 
EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE DE CĂTRE REGIA AUTONOMĂ 

DE TRANSPORT CRAIOVA 
 
 
 
 
 

DENUMIRE UM TARIF  
(conţine TVA) 

tonetă lei 2,0 

bilet vândut de 
conducătorul auto lei 2,5 

bilet vândut de taxator lei 2,0 

Tarif bilet pentru o 
călătorie, indiferent de 
distanţă 

bilet traseu exterior 
tramvai lei 3,0 

Abnament unic pe toate liniile – 1 lună lei 65,0 

Abonament unic pe toate liniile – 15 zile lei 34,0 

Abonament unic pe toate liniile – 7 zile lei 18,0 

Abonament 1 zi toate traseele lei 6,0 

Abonamente nenominalizate lei 110,0 
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