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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.50 

                                  din  28 02  2013 
 

 

privind: stabilirea staţiilor – punctelor de îmbarcare/debarcare -  pentru transportul public 

de persoane prin curse regulate de interes  judeţean 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 49/19 02 2013  

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 02   

2013; 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 61 722/19 02 2013,  a iniţiatorului- Primarul 

municipiului Galaţi, Marius Stan; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 61 724/19 02  2013, al Direcţiei Tehnice; 

Având în vedere raportul de avizare al  comisiei pentru  servicii publice,  gospodărie 

comunală, comerţ şi privatizare;  

 Având în vedere prevederile art.16, alin.4 din Legea  nr.92/2007  privind serviciile de 

transport public l0cal, actualizată; 

Având în vedere prevederile art.4, lit.”b” din Ordinul  nr. 353 / 23.11.2007  pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, emis 

de MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, actualizat; 

 Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45  alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 

Art.1 –  Se stabilesc staţiile – punctelor de îmbarcare/debarcare -  pentru transportul 

public de persoane prin curse regulate de interes  judeţean, după cum urmează: 

 a) plecări din Autogara Multisoft – Dunărea: 

  - spre Branistea           -  Piaţa Micro 19, 

  - spre Tecuci (DN 25) – str. Brailei, la cca. 50 metri de sensul giratoriu 

spre Tecuci, 

  - spre Pechea (DJ 251) - Piaţa Energiei (la 300 metri de intersecţie spre 

viaduct),  

      - Mittal Steel (Poarta Principală), 

      - Mittal Steel (Poarta comercială), 

      - Fabrica de var, 

      - SC Atlas SA, 

      - SC Atlas – Service. 

  - spre Tg. Bujor (DN 26) – Fabrica de pâine “Arcada” (str. Traian). 

 b) plecări din Autogara Dumitru Impex SRL: 

  - - spre Branistea           -  Piaţa Micro 19, 

  - spre Tecuci (DN 25) – str. Brailei, la cca. 50 metri de sensul giratoriu 

spre Tecuci, 

  - spre Pechea (DJ 251) - Piaţa Energiei (la 300 metri de intersecţie spre 

viaduct),  

      - Mittal Steel (Poarta Principală), 

      - Mittal Steel (Poarta comercială), 

      - Fabrica de var, 

      - SC Atlas SA, 

      - SC Atlas – Service. 

  - spre Tg. Bujor (DN 26) – Fabrica de pâine “Arcada” (str. Traian). 
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Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

      Bugeag Gheorghe 
 
 
 
 
 

    Contrasemneaza 

     Secretarul municipiului Galati 

                                                          Kovacs Radu 

 

 





        ROMANIA 
  JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL GALATI 
 DIRECTIA TEHNICA 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind stabilirea unor staţii pentru transportul judeţean 

Nr.____________/2013 
 
 În urma solicitării Consiliului Judeţului Galaţi propunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre 
privind înfiinţarea unor staţii pentru transportul public judeţean în regim regulat. Acest Proiect de 
Hotărâre vine în întâmpinarea cetăţenilor care utilizează transportul public local şi judeţean precum şi a 
recomandărilor A.R.R. de a amplasa punctele de îmbarcare/debarcare a transportului judeţean în 
apropierea staţiilor transportului public local. 
 La ora actuală în Municipiul Galaţi funcţionează un număr de 3 autogări autorizate: 
  - Multisoft SRL – Bariera Traian; 
  - Multisoft SRL – Drumul de centură – Cartier Dunărea; 
  - Dumitru Impex SRL – Ana Ipătescu. 
 Punctele de îmbarcare / debarcare cu statut de statii si nu de capat de traseu propuse spre aprobare 
sunt următoarele: 
 a) plecări din Autogara Multisoft – Dunărea: 
  - spre Branistea           -  Piaţa Micro 19, 
  - spre Tecuci (DN 25) – str. Brailei, la cca. 50 metri de sensul giratoriu spre Tecuci, 
  - spre Pechea (DJ 251) - Piaţa Energiei (la 300 metri de intersecţie spre viaduct),  
      - Mittal Steel (Poarta Principală), 
      - Mittal Steel (Poarta comercială), 
      - Fabrica de var, 
      - SC Atlas SA, 
      - SC Atlas – Service. 
  - spre Tg. Bujor (DN 26) – Fabrica de pâine “Arcada” (str. Traian). 
 b) plecări din Autogara Dumitru Impex SRL: 
  - spre Branistea           -  Piaţa Micro 19, 
  - spre Tecuci (DN 25) – str. Brailei, la cca. 50 metri de sensul giratoriu spre Tecuci, 
.   - spre Pechea (DJ 251) - Piaţa Energiei (la 300 metri de intersecţie spre viaduct),  
      - Mittal Steel (Poarta Principală), 
      - Mittal Steel (Poarta comercială), 
      - Fabrica de var, 
      - SC Atlas SA, 
      - SC Atlas – Service. 
  - spre Tg. Bujor (DN 26) – Fabrica de pâine “Arcada” (str. Traian). 
 Temeiul Legal este prevăzut în art. 36 al. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publică 
Locală, modificată şi republicată în 2007, art. 16 al. (4) din Legea nr. 92 /2007 privind serviciile de 
transport public local şi art. 4 lit. b) din Ordinul nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local. 
 

Direcţia Tehnică 
Director Executiv 
Jalbă Laurenţiu 

Serviciul R. S. S. C. T. U.  
                                                                                                                           Schipor Valentin 
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