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RAPORT 
privind modificarea raportului nr. 112089/12.07.2018 

 

 Prin  raportul nr. 112089/12.09.2018 s-a propus modificarea H.C.L nr. 
144/28.04.2016  referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun  
ale R.A.T. SRL pentru anumite categorii de persoane. 
        
           Întrucât H.C.L. nr. 144/2016 a fost modificată de H.C.L. nr. 37/2017 cu privire la 
art. 1 alin. 1 şi art. 3, propunem spre aprobare Consiliului Local modificarea art. 1 din  
H.C.L. nr. 37/2017, care v-a avea următorul conţinut: 

         „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 1.350 lei/lună, începând cu 1 
august 2018; 

b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de abonament, 
pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi cu un venit net din 
pensie de până la 1.350 lei/lună, începând cu 1 august 2018; 

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

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



      Art.3. Decontarea cheltuielilor lunare către R.A.T SRL se face în baza  
documentelor justificative.” 
                                
 Pe cale de consecinţă se modifică H.C.L. nr. 144/28.04.2016. 
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V.B./2 ex. 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.118416/24.07.2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

  

 Având in vedere:                     

− raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget 

nr.118351/24.07.2018,  privind modificarea raportului nr.112089/12.07.2018 

prin care s-a propus modificarea  H.C.L nr. 37/26.01.2017 referitoare la 

acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL 

pentru anumite categorii de persoane, 

− art. 12, alin.1 din OUG 99/2016, art.2, alin.1 din OUG 2/2017 art.1 (1) din 

OUG nr. 82/2017 din 08 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, coroborat cu art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001. 

 -    Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic, 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

  raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget 

nr.118351/24.07.2018,  privind modificarea raportului nr.112089/12.07.2018 prin care 

s-a propus modificarea art.1 din  H.C.L nr. 37/26.01.2017,  astfel: 

           „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 1.350 

lei/lună, începând cu 1 august 2018; 



b) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de 

abonament, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi cu un 

venit net din pensie de până la 1.350 lei/lună, începând cu 1 august 2018; 

c) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de 

abonament, pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile 

de învăţământ autorizate din municipiul Craiova; 

d) reducerea cu 50 % a preţului abonamentului, pentru orice tip de 

abonament, pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de 

învăţământ autorizate din municipiul Craiova; 

 

      Art.3. Decontarea cheltuielilor lunare către R.A.T SRL se face în baza  

documentelor justificative.” 

         Pe cale de consecinta, se modifica in  mod corespunzător  H.C.L. nr. 

144/28.04.2016. 

 

 

 

Director Executiv     Intocmit,           
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