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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.220 

                                  din 20 12  2012 

 
 privind aprobarea licenţelor  de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale, operatorului  de transport ACJ GLOBE TOUR 

SRL 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 244/18 12 2012 

 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 12  

2012;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 113 362/20 11 2012, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 113 364/20 11 2012, al Direcţiei 

Tehnice; 

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

gospodărie comunală, comerţ şi  privatizare; 

Având în  vedere prevederile art.4, lit.”h”,  art.33, alin.2  şi art.34 din Normele de 

aplicare  a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul 

nr.353/2007, actualizat, emis de Ministerul Internelor  şi Reformei Administrative; 

Având în vedere  prevederile art.17, alin.1, lit.”p” din Legea nr.92/2007 a 

serviciilor de transport public local, actualizată ; 
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Având în vedere prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 - Se aprobă acordarea  licenţelor  de traseu  pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului  de transport 

ACJ GLOBE TOUR SRL, pe următoarele rute: 

1.- Piaţa Centrală – Prinţ şi Cerşetor – Micro 13b – Bld. 1 Decembrie 

1918 – Magazin General – Restaurant Atlantic – Restaurant Cina – Piaţa 

Micro 17 – Hotel Magnus – Nalba – Port Mineralier şi retur; 

    - Nr. de vehicule : 1 microbuz ; 

    - Nr. de curse (tur – retur) : 3 curse; 

 

 2.-  Piaţa Centrală – Prinţ şi Cerşetor – Micro 13B – Bld. 1 Decembrie  

1918 – Magazin General – Restaurant Cina – Fabrica de pâine (Lidl) – PECO 

Micro 21 – Port Mineralier şi retur 

    - Nr. de vehicule : 1 microbuz ; 

    - Nr. de curse (tur – retur) : 3 curse; 

 

 

 Art.2 - Perioada pentru care se acordă  licenţa de traseu  pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale este de 1 an, cu 

posibilitatea de prelungire. 

 

 Art.3 - Autoritatea Locală de Transport va stabili prin serviciul de specialitate,   

staţiile de îmbarcare/debarcare. 

 

Art. 4 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 
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Art. 5 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă 
 

        Popa Florin 
 
 
 
 
 

  Contrasemnează 

       Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                   Grigore Matei 
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