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        ROMÂNIA 

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

  CONSILIUL LOCAL 
   

HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ÂÂ  RR  EE  AA      NNRR..  137 

 din 17 04 2003 

privind modificarea şi completarea H.C.L. 136 / 17.05.01 pentru aprobarea normelor de 
organizare şi efectuare a transportului rutier public urban de persoane cu autoturismele şi 
microbuzele pe teritoriul municipiului Galaţi, modificată şi completată prin H.C.L. 267, 294 
şi 417 / 2001 şi H.C.L. 62, 143 şi 313 / 2002. 
 
 
                  Consiliul local al municipiului Galaţi; 
                  Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi; 
 
           Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
           Având în vedere raportul de specialitate nr. 27 982/15 04 2003; 
           Având în vedere avizul comisiei  pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerţ 
şi privatizare; 
           Având în vedere prevederile art. I, pct. 2, 8, 46 şi art. II / anexa 2 din Legea 105 / 
2000 pentru aprobarea O.G. 44 / 1997 privind transporturile rutiere şi respingerea O.G. 73 
/ 1998; 
          Având în vedere prevederile art. I, pct. 3, 4, 5, 14, 28, 29, 30, 35 şi 38 din Legea 284 / 
2002 pentru aprobarea O.G. 86 / 2001 privind serviciile de transport public local de 
călători; 
           Având în vedere prevederile art. 62, alin. 1 şi 68 din Legea 38 / 2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; 
           Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea 215 / 2001 a administraţiei 
publice locale; 
           În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

             Art.I: Se aprobă completarea şi modificarea H.C.L. 136 / 17.05.01 privind aprobarea 
normelor de organizare şi efectuare a transportului rutier public urban de persoane cu 
autoturismele şi microbuzele pe teritoriul municipiului Galaţi, modificată şi completată, 
după cum urmează: 
 
A. PENTRU TRANSPORTUL ÎN REGIM DE TAXIMETRIE: 

1. Anexa 5, pct. II la H.C.L. 136 / 17.05.01 şi art. I la H.C.L. 143 / 11.07.02: 
  “majorarea ofertei publice de autoturisme de 5 locuri de la 350 la 400 de 
autoturisme”; 

2. “Şedinţa de verificare, evaluare şi acordare a punctajului pentru adjudecarea 
locurilor la transportul în regim de taxi persoane pentru cele 75 de locuri 
disponibile şi a celor 50 de locuri suplimentare se va desfăşura la 5 zile de la 
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validarea prezentei Hotărâri de către Prefectura Galaţi, pe criteriul anului de 
fabricaţie al autoturismului”; 

3. “Autorizarea pentru transport în regim de taxi a deţinătorului care a adjudecat 
locul se va face după procedura şi pe baza documentaţiei stabilită de Legea 38 / 
2003”; 

4. “Până la data de 05.05.03, prin serviciul de specialitate se vor face propuneri de 
reactualizare a normelor aprobate de H.C.L. 136 / 2001 pentru activitatea de 
transport în regim taxi, conform art. 62, alin. 1 din Legea 38 / 2003”; 

5. “Licenţele de execuţie pe vehicul în regim taxi eliberate în anul 2003 îşi păstrează 
valabilitatea până la aprobarea normelor de aplicare a Legii 38 / 2003 când vor 
fi înlocuite potrivit legii cu autorizaţii taxi”; 

6. “Până la data de 16.05.03 se vor reanaliza amplasamentele locurilor de aşteptare 
a clienţilor pentru transport în regim de taxi şi se vor asigura până la 350 locuri 
de aşteptare faţă de 182 de locuri existente”. 

 
B. PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI CU AUTOTURISMELE DE 9 

LOCURI ŞI CU MICROBUZE 
1. Întrucât potrivit Legii 284 / 2002 autoturismele de 9 locuri nu sunt vehicule 

destinate în mod special transportului public urban de persoane, iar documentele – 
cadru de aplicare a legii, care trebuiau elaborate de la 01.02.02 nu au fost încă 
aprobate, posesorii acestor autoturisme, deţinători ai licenţei de execuţie pe vehicul 
pe anul 2003 nu vor fi admişi să-şi continue activitatea în transportul public de 
persoane începând cu data de 30.06.03; 
În termen de 60 de zile de la adoptarea şi validarea prezentei Hotărâri, posesorii 
acestor autoturisme au posibilitatea să-şi preschimbe autoturismul în microbuz 
conform prevederilor din anexa 3, pct. II, alin.9 din H.C.L. 62 / 28.03.02; 

2. Pentru cele 16 trasee stabilite conform H.C.L. 136 / 2001, în transportul public de 
persoane în municipiul Galaţi, numărul maxim total de locuri pe scaune necesar va 
fi de 3720. Faţă de acest număr va fi stabilit şi numărul de microbuze care vor 
opera pe fiecare traseu în parte. Numărul de locuri pe scaune şi respectiv al 
microbuzelor se va modifica în raport de înfiinţarea sau desfiinţarea traseelor; 

3. Se completează anexa 9 din H.C.L. 136 / 2001 prin înfiinţarea 
următoarelor trasee: 

TRASEUL 80:   Complexul Siret (Ţiglina III) – str. Basarabiei – Piaţa 
Centrală şi retur; 

                                              12 microbuze 

TRASEUL 81:   Cartierul Fileşti – str. Basarabiei – Piaţa Centrală şi retur; 
                                                4 microbuze 

TRASEUL 82:   Hotel Sofin  - str. G. Coşbuc – Bariera Traian – METRO şi retur; 
                                                6 microbuze 

TRASEUL 83:   Magazin BILLA Micro 19 – str. Oţelarilor – str. Stadionului – str. 
Brăilei – Str. Reg.11 Siret – bd. Marii Uniri – Port şi retur; 8 microbuze 

4. Şedinţa de verificare, evaluare şi acordare a punctajului pentru adjudecarea pe 
trasee pentru locuri vacante precum şi pentru cele 30 de locuri suplimentare prin 
înfiinţarea celor patru noi trasee, se va desfăşura la 10 zile de la validarea Hotărârii 
de către Prefectura Galaţi, pe baza criteriilor de la pct. I, alin. 1 şi 2 din anexa 3 la 
H.C.L. 62 / 28.03.02; 

5. Până la data de 30.06.03, Serviciul de transport urban public de persoane cu 
autoturisme din municipiul Galaţi, se va reorganiza în conformitate cu prevederile 
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Legii 284 / 2002 de aprobare a O.G. 86 / 2001, în Serviciu de transport public local 
de călători; 
În acest scop: 
a. Până la data de 25.04.03 se vor prezenta Prefecturii Galaţi propuneri de 

constituire a Comisiei judeţene de autorizare a operatorilor de transport care 
intenţionează să devină operatori de transport public local de călători cât şi a 
compartimentului de specialitate al Consiliului local al municipiului Galaţi; 

b. În termen de 5 zile de la autorizarea operatorilor de transport se va trece la 
organizarea licitaţiei contractului de concesiune pentru încredinţarea 
serviciului public local de călători; 

c. Până la data de 20.05.03 se vor prezenta Consiliului local proiectele privind 
contractul de concesiune a serviciului public local de călători, al contractului de 
concesiune a infrastructurii aferente acestui serviciu, al regulamentului de 
concesiune, a normelor specifice privind desfăşurarea serviciului public local de 
călători iar până la data de 10.06.03, se va încheia licitaţia de încredinţare a 
serviciului; 

d. Pe baza aprobării documentelor (contracte, regulament şi norme) şi a 
rezultatelor licitaţiei de încredinţare a serviciului până la 30.06.03 se vor 
încheia contractele de concesiune cu operatorii de transport îndreptăţiţi; 

 
             Art.II: Până la data de 30.05.03 se va organiza în cadrul organigramei actuale un 
serviciu privind activitatea de transport urban având un număr de 5 posturi, creat prin 
redistribuirea personalului de la alte compartimente; 
 
             Art. III: Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri; 
 
             Art. IV: Secretarul municipiului va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 
hotărâri. 
     
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Manole Ioan 

 
 
 

                                                                           Contrasemnează 
                                                                         Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                            Grigore Matei 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEŞTE CONDIŢIILE DE LEGALITATE 
S E C R E T A R  
Grigore Matei 
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