
          ROMANIA 

   JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL GALATI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E A nr. 291 
din 30 09 2003 

 
privind: aprobarea tarifelor pentru transport public urban 
 
Consiliul Local al municipiului Galati; 
INITIATOR: Primarul municipiului Galati 
         Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
         Având în vedere raportul de specialitate nr. 68 430/2 09 2003; 
         Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat al municipiului; 
          Având în vedere prevederile art. 23, alin.2, lit.”i” din OG nr.86/2001 privind 
serviciile de transport public local de călători; 
         Având în vedere prevederile art.38, alin.1 şi alin. 2, lit. “d” din Legea Administraţiei 
publice locale nr. 215/2001; 
         În temeiul art. 46 alin.1 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
 

H O T A R A Ş T E: 
 
         Art.1 – Se aprobă tarifele pentru transportul public urban, începând cu 1 10 2003 
1. Transportul urban de călători pe bază de bilet: 
- în oraş - bilet cu o călătorie…………………………... 1 călătorie……………… 5 000 lei 

    - bilet cu două călătorii………………………..2 călătorii…………….…10 000 lei 
     

2. Transport urban de călători pe bază de abonament: 
- în oraş – 1 linie………………………………….abonament/lună……………..180 000 lei 
     - 2  linii………………………………….abonament/lună……………...300 000 lei 
     - nominale (generale)…………………abonament/lună……………...380 000 lei 
     - nenominalizate(pe toate traseele)….abonament/lună……………  480 000 lei 

-  pe linii speciale (curse convenţii)…..abonament/lună……………a)300 000 lei  
             b)360 000 lei 
      - toate liniile elevi şi studenţi…………abonament/lună…………. ….250 000 lei 

a) 300 000 lei abonament/lună, pentru 22 zile lucrătoare; 
b) 360 000 lei abonament/lună, pentru 30 zile lucrătoare. 

        Art.2 – Călătorii care nu posedă bilet sau abonament în momentul efectuării 
controlului,  vor achita contravaloarea biletului de suprataxă de 100 000 lei, agentului 
constatator. 
 Călătorii care refuză să plătească biletul de suprataxă prevăzut la alin.1, după 
identificare, vor achita o amendă de 250 000 lei. 
        Art.3 – Tarifele aprobate la art. 1  şi 2 conţin TVA de 19 %.       
        Art.4– Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
        Art.5- Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea 
prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă 
Nicolescu Sorin 

 
                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                        Secretarul municipiului Galaţi 
                                                                                            Grigore Matei 
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