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        ROMÂNIA 

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.682 
     19  12  2003 

 
privind: aprobarea de măsuri pentru continuarea în semestrul I 2004 a serviciului regulat 
de   transport  public local de călători 

 
Consiliul Local al municipiului Galaţi; 
INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi; 
Având în vedere raportul de specialitate nr.389 326/11 12 2003; 
Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerţ 

şi privatizare; 
Având în vedere prevederile art. I, pct. 42 din Legea nr. 105/2000, pentru aprobarea 

O.G. nr. 44/1997 privind transporturile rutiere; 
Având în vedere prevederile pct. 33.01 din Anexa nr. 1 la Normele-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor regulte de transport public local de călători, aprobat prin 
H.G. nr. 828/2003; 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 136/17.05.2001 privind transportul rutier 
public urban de persoane în municipiul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale; 

În temeiul art 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.1. (1)  Se aprobă prelungirea contractelor pe baza cărora se prestează în prezent 
serviciul regulat de transport public local de călători cu microbuzul, până la momentul finalizării 
procedurilor de încheiere a contractelor de concesiune pentru acest serviciu de transport, 
conform Normelor- cadru aprobate prin H.G. nr. 828/2003; 

(2) Procedura de desfăşurare a serviciului regulat de transport public de călători cu 
microbuze este prevăzută în H.C.L. nr. 136/17.05.2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

(3) De prevederile prezentei beneficiază operatorii de transport titulari ai licenţelor 
de execuţie pe vehicul (microbuz) pentru transportul public local  de călători prin servicii 
regulate  pe anul 2003, vizate pentru activitatea pe semestrul II 2003, pentru microbuzul 
menţionat  în licenţă sau pentru microbuzul înlocuit din motive justificate în anul 2003 cu  un 
alt microbuz agreat.  
        ART.2. (1)  Până la   înfiinţarea  serviciului de specialitate privind transportul public de  
călători din cadrul apartului propriu, opertorii de transport vor depune documentele necesare 
obţinerii autorizaţiei de execuţie pentru vehicul la Biroul Autorizări, Licenţe din cadrul 
Primăriei municipiului Galaţi; 
          (2)   Documentele necesare sunt menţionate în  conţinutul cererii de autorizare 
prevăzută în Anexa nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        ART.3.  (1)  Se  aprobă modelul autorizaţiei de execuţie pentru vehicul pentru transportul 
public local de călători cu microbuze prin servicii regulate prevăzute în Anexa nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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(2) Autorizaţia de execuţie se eliberează în perioada  05.01-10.02.2004 şi va înlocui 
licenţele de execuţie eliberate în anul 2003. Licenţele de execuţie pentru vehicul (microbuz) 
eliberate în anul 2003 şi vizate pentru semestrul II 2003 îşi păstrează valabilitatea numai până 
la data de 10.02..2004 inclusiv; 

(3) Operatorii de transport care  nu au preschimbat până la data de 10.02.2004 
licenţa din anul 2003 în autorizaţie pentru anul 2004 sunt consideraţi că au renunţat la 
autorizaţia pentru autovehiculul în cauză. 
        ART.4.  Se  aprobă cuantumul taxelor de eliberare şi de vize  semestriale ale autorizaţiei de 
execuţie pe vehicul şi a  formularelor necesare, după cum urmează: 
 a)  taxa  pentru eliberarea autorizaţiei de execuţie        387.000 lei; 
 b)  taxa pentru viza semestrială a autorizaţiei de execuţie            5.153.000 lei; 

Taxele prevăzute la lit. a) şi b) vor fi indexate trimestrial de Direcţia Economică a 
Primăriei municipiului Galaţi în funcţie de coeficientul inflaţiei comunicat de  Comisia 
Naţională de Statistică. 
 c) Costul imprimatului cererii pentru eliberarea autorizaţiei        25.000 lei; 
 d) Costul imprimatului autorizaţiei, inclusiv securizarea      24.000 lei.  

Taxele prevăzute la lit. c) şi d) se vor modifica în condiţiile prevăzute la art. 2 din  
H.C.L. nr. 299/2002 privind actualizarea taxelor pentru servicii de copiere, multiplicare şi 
securizare acte. 
        ART.5.  Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
        ART.6.  Secretarul municipiului Galaţi va asigura trsansmiterea şi publicitatea  prezentei 
hotărâri. 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Popa Florin 

 
 

 
 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECERTARUL MUNICIPIULUI GALAŢI 

      GRIGORE  MATEI 

 

 

   

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEŞTE  CONDIŢIILE DE LEGALITATE 

S E C R E T A R  

Grigore Matei 
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