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       ROMÂNIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  537 

din  27.09.2018 
 

pentru aprobarea Studiului de oportunitate în vederea Achiziţiei  de mijloace de 

transport mai puţin poluante – 50 de autobuze noi electrice hibrid de către 

municipiul Galaţi       

 
         

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 566/21.09.2018 

 

 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

27.09.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 77492/21.09.2018 a inițiatorului -

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 77494/21.09.2018 al Direcției 

Servicii Comunitare de Utilităţi Publice; 

 Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei pentru servicii publice, 

gospodărie comunală, comerț și privatizare;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 1, alin.2, art. 12, lit. j din Ghidul de finanţare 

aprobat prin Ordinul nr. 741 din 13 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 

Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră; 

 

 Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi art. 17, alin. 1, lit. f) şi lit. k) din 

Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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Având în vedere dispoziţiile art.36, alin.1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14  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, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

 Art. 1 – Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea achiziţiei de mijloace de 

transport mai puţin poluante – 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul 

Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

 

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

prezentei hotărâri. 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

                                                                                               Contrasemnează, 
                                                                                 Secretarul Municipiului Galați, 
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