
  

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 
29.05.2014; 

Având în vedere raportul nr.75158/2014 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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.81/2012, care va avea următorul conţinut: 
“Art. 1. Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane, 
astfel: 
a) gratuitate 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 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, 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 din 
municipiul Craiova.” 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  data de 01.06.2014, dată la care 
îşi va înceta efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.121/2014.. 

    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. 75158/22.05.2014 

SE APROBĂ, 
P R I M A R, 

Lia Olguţa Vasilescu 

  
 
 

R A P O R T 
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, 

modificată prin 
H.C.L. nr. 121/2014 

 
 
 

Prin H.C.L. nr. 121/2014 a fost modificat art. 1 al H.C.L. nr. 81/2012 cu privire la 
categoriile de persoane care beneficiază de facilităţi pe mijloacele de transport în comun 
ale Regiei Autonome de Transport Craiova. 

Având în vedere că prin adresa nr. 107/15.05.2014 R.A. Transport Craiova a 
propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova o noua grila de tarife 
pentru bilete şi abonamente pentru transportul în comun, este nevoie să punem de acord 
facilităţile aprobate prin H.C.L. nr. 81/2012, modificată prin H.C.L. nr. 121/2014, cu 
noile tarife la bilete şi abonamente. 

Întrucât în grila noilor tarife la bilete şi abonamente nu se mai regăsesc o parte din 
abonamente la care se facea trimitere prin H.C.L. nr. 121/2014, de modificare a H.C.L. 
nr. 81/2012, propun acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun pentru 
anumite categorii de persoane, astfel: 

Propun modificarea art. 1 al H.C.L. 81/2014, modificat prin H.C.L. nr. 121/2014, 
care să aibă următoarul conţinut: 

Art. 1. Se aprobă acordarea de facilităţi pe mijloacele 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 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, pentru orice tip de abobament, 
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 din municipiul 
Craiova. 



  

Propun ca prevederile prezentei hotărâri să intre în vigoare începând cu data de 
01.06.2014, odată cu aprobarea noilor tarife la biletele şi abonamentele pe care le va 
practica R.A. Transport Craiova, dată la care îşi va înceta efectele H.C.L. nr. 121/2014. 

Anexez adresa R.A. Transport Craiova nr. 106/15.05.2014 adresată Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      ÎNTOCMIT, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Nicolae Pascu 
 
 
 

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR. 81 
privind acordarea de facilităţi  pe mijloace 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 
23.02.2012; 

Având în vedere raportul nr.22265/2012, întocmit de Direcţia Economico-
Financiară, prin care se propune acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în 
comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 28, 30, 31, 33 şi 34/2012;  

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 acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în comun ale Regiei 

Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane, astfel: 
a) gratuitate  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 abonamentelor 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 abonamentelor pe o singură linie de transport, 
pentru studenţii care frecventează prin cursuri de zi, instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 
d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentelor pe o singură linie de transport,  
pentru elevii care frecventează prin cursuri de zi, instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova. 

Art.2.Categoriile de persoane prevăzute la art.1 lit.a vor putea călători pe mijloacele de 
transport în  comun aparţinând  Regiei Autonome de Transport Craiova în baza 
actului de identitate şi a cuponului de pensie din luna anterioară. 



  

Art.3. Celelalte categorii de persoane vor putea călători pe mijloacele de transport în  
comun, în baza abonamentelor de călătorie eliberate de Regia Autonomă de 
Transport Craiova, pe baza următoarelor documente: 

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

b) 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 cu frecventarea 
cursurilor de zi ale unei instituţii de învăţământ autorizate din municipiul 
Craiova. 

Art.4. Decontarea cheltuielilor lunare către Regia Autonomă de Transport Craiova                    
se va face în baza documentelor prevăzute în anexele nr.1- 5 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  data de 01.03.2012, dată la care 
îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.436/2010 şi nr.189/2011. 

    Art.6. 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. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 
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